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 هلاحو مدعو أ 1ىلءو

 لوةيف «(دعب و)#
 هالوم ىلاريقفلا ديعلا

 هللا د.يعت دلاغ ىنغلا

 0 2 هد دي |[
 3 2000 ب

 01 سس ياست تلا 6 هو 8 00 ا
 ]| ا 00 080 4 2 9 0 4 2 8 يديم

 حرش اذه ىرهزالا

 0 ه دءاوق ىلع فلا

 ا يدرب اي ستصل 2 ها 1 20 ك6 هللا نإ
 1 م 0 نكي كف كاملا همم اهلا تحن ا 0 كال تلت اداه 8 0080 ل
 *( ىلا فطلب هنبا هلماع ىرهزالاهلناد.ع نب دلاخ ىقلاه بروسيا بةنلايو و ١ مايل رمال سارت

 مزح م/نم ردة ضفحخو هن اذ دودو ىلع ىل ادلا بصنو ني: داهشلابب رعأنمردت عفرئذلا ء(هللدحلا)« مل) ىلاعت هلياءاش نأ

 نيبما هجفلاهءاج و نيدإثعش مضىذلا د#ا لاس ىلع مالسلاوةالصلاو هناهص مداد فرتعد إو هئارحوا

 هناب رذوهحاوزأو هيادصأو هل 1 ىلعو هتاكربب ني_ةفانابواقىف بعرلانكسأو يب رفاكتلا شيب رسكو
 ديالىتلات انحاولا نم با ارعالاةفرعمن اه «(دعبامأ)« هناكسو فرج لك تاك رح درع نادامؤلسوةالص

 اذهىلا كرادملابرفأو كلا #لا عفن نمناو اهتعديقفلا ىتغتسالىو عا تامهمان هو !مرعجلاط لكل

 الا ؟تاضيراوعا يف اراظنلا اونععإو اهيناعمم فى ةركفلا اويعت أامحراش تاريغ كلامزياة.ةلاوخلا
 بي رغحرشأو امحايد أعجب رعأنا ف داق حدقناف ل اهاعاورمص* :ذا عشا م

 فودحاه»ا ارت ىلع اهنناعم لح ليحأو اهط امدح ىلع اهاوام ”للهستل اهطاغلا نم زكتش أ! طلضاو اهتاعل

 نكل هروخ آوهلواريم ال هرئادتبب لك لوأ ىف عضأو ةلالملاثرولامم نيئيشب ركسفل (لاغت -_2اتاقةلاطالا

 ءايلا (مي-رلا نجرلا هللا

 فوذع لعفب ةقلعتم
 ردعب ختفأوو 5 اك

 دنعرصالا !ةدافالانؤم
 ماد االونينايلا

 (امأ )نيب وعلادنع
 ديدن ةزرمهلا حقب

 ى-عمهع فرعا

 اهلمخدأعضاومفوعامسلا نك امأ نمعازنالباهناعم سا.قااياق لاق عضاوم ف سا: !!ضعب تغلاخاعر لود ليلدب طرش ط شاا

 1 1 مضاومفو لا اوقالا مدأ ىف امهنم ت سلو لام الاولاغتشالاىباب ىف دس ا

 نأ ىتيشالو طب رلا درهم ىهامناو طرسشلاٍباوءاغلا هلوقكزاوولاب هيف نوب رعملا حسن كلذ نمأسشن طأ || ةيفرظلا ىل_عبصالاب
 همصانىففاتاوةمنامزلا

 وهو فوذ < لعف لق

 لبةوهنعامأ تءانىذأا
 فوذهملاع نءابتباينلامأ

 ةنوتيس نير دعو
 امهمهدنع لصالاو

 1 دج) دعل نم نكن

 تايارو جوتقمانءاع داقتن الادابو اذه كلذنع ىنغيرعملا دحال ىالا كلاس 1اءذهىل:مكل د

 هيتانال اد عمزتتو ديب .اناولكتل امو سا انملءضارتعالا

 د«( بارعال ةعانصف .بالطلانب رمت 5 داس ميك نمىلي زغث هفلخنمالو هيدي نيبن«لطابلا

 ةياجالاب و رب دةكلذ ىلع هنا نيرتفملا مالقأو نيدساجلا ةنسل ا هنعفكيو لومتلاب قاتيتأ لوسملاهلباو

 قادتبانون رصبلاهردتاقافت افوذعع قاعتمرو رعتفراس( سب ١ لوةنفدوصتلا فق عر نأتادقو ردد

 ١ هلي دعو فرظافردصملا ل عناب هنعباحيرافوذعتردصملا لمعد نأ لالا ىلع مزملا ول: ةئدنب ,اتويفوكلاو



- 

 ص: ناواةلطم نم نملافالخ نيةةحلا دنءهيلعهعدقتز وعاذهلو لعفلا ىلع لجلاباللءفلاةعئارنمعيفالع
 تباتىلاعذ هوة فاك ة سالملاوأةبجاهالوأ ةناعتسللءابلا لهو ىردصم فرح ال مرد! !توكي ناي عنم ا
 تهذماأل اىبعموأ فا را هلرا !لهوهبلا فاضم هنالرو رجب (هللا) وىباثلاىرمثةتْزلاَر ماقتل نا

 فلاقو روهتلاوهاذ_هتءندعبت عن( م>رلا) وهل ثعن(ندرلا) وىفاثلا ىلا باج زلاو لالا ىلا هن ومس
 نالوعلاناذهو ها تعنلا لعل ديلا مدت, الذاهننارماثعنال هةتعنهدعب محرلاو تعنالل د نتحرلا ىبغملا

 ىنغملا ف لاق بحال نياو ىرستزلا ىناثلاب و كلامنءاو ملعالا لوالاب لاف _سرأ لءنخ .رلا نأ ىلعناءنبم
 هسفاك رك ثعن هنابل وهلا ىلعنوهامن>رالرال اى فال ارب ”ارهظ و ها كلامزن ”او_عالال اودقلاو

 لالا امهم عصالاوةيعب ىعيتلا سقت وأعويتلاحاع رور<وهأ لديلاريغفرو رجلا عباتلا ف قالا

 لماعلاراركتةين ىلعلدبلا ثأر ر قتال عوبتملا ف لماعلل لئامفوذعت ١ ارد رحت وكيل دب هنابلوقلا ىلعو
 اهليقاماةفناوافكر علافل و اولا تباقواولا فبل وق هإ_طأواوهننعفوحأ ضاملعف(لاق) < ب مصأ | ىلع

 درفملااذكوارعشو :ديصةتاةك هللا ىنعمىدؤب اذ :رقموأ ها حالا بصان الهتاهثمق رضتامول اوةلا ونمو

 ممملادي دشن دج لوع هم مسا نم ل اوينس ل عوهوبلا لاف (د#) ةملك تاقك وصلا ىلع ظذالا درتي دارملا
 هريمذل اريدخ هإءس وهن عهعطقهنكملو هلت عن هنأ ىل_عدمت عس.تي نأ نباق>ناكوهربخ(نا) وأدتبم( وه)و
 بج ومذوأ حدا ناك اف عطق ثي>وءاعداوأ ةة.ة>تعنل انودنابوأ_ءمتوعنملان اك اذاكلذز واماو

 كلذكهيقأ ادت اراهطاو عاطقلاب كلام نب اوه مطانلا لوقو ىطاشلا لاقزا+تلذريغل ناك تاو ل ماعلا فذخ
 ىدتنا نأ. ,لاتوعنىف عام الارثك الاوالم 0ك أو زا ايتتاذرع يضم

 هلعافو لعب لعبا نماهرسكم دج ع راضم ملا فب( دجسأ) و لعافرمسا نملوقنم لع .وهودملا فاضم(كلم) و
 رات او ماكستلا ىلا ةبيغلان ميقا اهتم 0 هالااىذطةةمناكو أب وحوهةركتسم

 واعال تحد ريلاب رىلع ءانثلاىفاهلامعتساى ةبناسألا لادلاو هب وسلا ممااو ةيقاطلا ءاهلاةدامهريغو ومن

 ةدحوملاءابلا ىلع ردة تكتف هب صن ةمالعوةملوعفما لع بوصنم (ىبر) وةملكسلاب كلذ نمعبدصن نمي رن
 هلوذىف عمتجاوإ ملا برةفاضاي رح عضوم ىف ماكنا ءاب وقيضانملاةكرت ةهلكلاوخ لا تضااهر رول عنم
 ىلغهار ءاماك: 1 ا, وىرب دعت هيارعا ب رو ىلغفا هءارعا دجساق ىللاو ىرب دقتلاو ىظفللا بارعالا نر رو
 نمريالا فرح اوهىرب دقتلاف عنآملانأ ىلنازىرب دسقتلا نيد قرفلاو ىلاغتهتلامجر ىضفاكملا لاق
 فاطعبصنلاب (هللا) و ها تناوأ اعااهناق: حلك اوه ىلا بار ءالاى عناسا اد ىت الا لاك كلا
 لماوعلاب سب رعأ ا ماعمدةتاذاةفرعملا تهت تالهسنم لدب وأ عوبت لا نمهذوأ هنوكسل برلنايب
 ه:هلدلانالىو  انهلّوالاو رطاةءارةىفهللاددجلازب رعلا طارصص ىلا ىلاعت هلوةكهنمالد.ةفرعملا تاعحو

 هبةعأ ث يح عوبتملابءانتعادسشأ مط انلانا ىخالوابلاغحرطلا كح ىف هنالو لدبلاركذإةةطوت هنقؤداسمتا
 الوانام. سداو ىنعأو 1حدمأ ردت , وأ ةمزاللاحبصلاب ( ري ) ووكلامىنععفف 00 اناكلام ريخ هلو
 ماشهن بانا ىلعدوجلا لديلا ف بلاغلا ذانلاغل اريغ لع ىئبمل دب هنابلو علاوة ف ةرعمع وبتملاو ا

 قةثااورطقلا رش فلاق هيلو و او قيما عباتلاوهروذشلاو رطقلاف تءئلاد_-ىلاق ىراصنالا

 الف لديلاريغ نكمأ ث د .دو ها قتشلابهلَو ؤمالو ةةتشمنوكت الاهخاف ع. دا الينا عتللو هيلو وااو

 (كلام) ور ووجد: :ع ىذط صرب رغل دما اددعتذا لدن دعي لدن هنا لاق نمل 0 راذه ىلعهيل اةحئاخ

 اًذهلوةف_صئاثلاو معل والا ناف ريكستلا اوه , رعتل ابامهفالتالءاطايانه كلام .راركش سلو هملا فاضم

 ماتلاسانجان موهذاعبدبلان ساحنموهاعاو امهنددةةرقت فاالاب ىناثلاو فل ر يغب لّزالا تكسب 7

 اض الإ أمم ىعست دسحا اوعو ل نما من وكمل أو أهدي 2 راجت " امهواهداد_عا اوفو رخلاعا اون قامهةذاونلا

 هعم لج ربتز رك للا ىهةر دقملا لاه او ءئب يصساجرجأ عاف ن ماه اانلقاذاةر دعم لاح(اءلصم لدأإ
 لوسرلا وايل هج قاعتم 06 وءرلا كلع) وىغملاف هلاقنيدلا ناد وادا هنموكلذار دة هىأ ادغدرادئاصرةص

 ةيداتد لاب أدب (هللا
 هس وانغ ْئم قده

 مسا ةلال_طاوهبلع
 رئاشا عملا تاذال

 (هدسج قح)نافصلا

 ىذلا,دج بحا وأ

 لاكمعهس و هلزيعتي

 هتافصمدسقو هاذ
 ُم :.عوهثا-أسدقتو

 ىلع هناصتناودثال 1

 حلالا اوقع
 (مال_تلاوتالصلاو)
 هللا دج ىلءاؤطعرملاب

 نيج (ةدي تلو
 رايت ىلع مالسسلاب
 قلعتمو نيس رصبلا
 هن دق:فوذعئالصلا
 قلعت ناز ودعالوبلع

 هنالذال_صلانر وك دما

 قلعت ارك ذبح ناك
 مالا ىلع مانا
 وه د( هك و ةدعمسأ ف و

 أكسس ىلع ف وطعم

 عسيدبلا عاوفأ نمدشو
 نملدب (دمت) ةقباطمل

 ةفرعملاتعنتالان ريس

 برعأ اهيلع مدقتاذا
 تب رعأو لماوعلا بسدع

 راصو الدب ةفرعملا

 هل ار ةكاعبات ع ويتملا

 زب زعلاط ارصىلا ىلاعت
 ةءارقف هللادجلا

 نبا كلذ ىلءصنرجلا
 مه(41) ىلع(و) كلام
 هن راقأ ىفاشلالافاك

 ماهى بنمتونمؤملا
 يفانمديعىبابلطماو



 دعب نمىأ (ءدغب نم
 ىلا كلذ راثأو د

 لالا ىل_ءنالصاانا
 ىلع:الصللةعبانوةيثركم

 ملسوهيلع هللا ىلص ره

 هل (دئاوفءذ-هذ)
 اهنا ىلع ءاقلأب هو رشم

 هذوهم راش ا وامأ باو

 ىةرض سم ءاشأ ىلا

 ع.جدئاوفلاوء_:هذ

 َن وك ام ىهو :دئاق

 الان _سحأ هب ىلا
 ىأ (هل.اج) هريغيهنم

 عج (دعاوق فز ةميظع
 ةبلك ةيضق ىهو ة دعاه

 ماكح أ اهنم فرعتبب

 (بارعالل)! املبتع
 نم(ىنتقت) ىحالطسالا

 لاي عابتالاوهو وتلا
 تعئتااذا انالف توفق

 كاست ىنعم هنمضوهرثأ
 رظاذلاىا (اهلماتع)

 ىأ مجلاب (ةداج) اهمث

 (باوصلا) قب رط منعم
 (هعلطتو) اططلادضوهو

 ئىأ (دمالاف) هفتوثىأ

 فالخ ( ريصقا١)نمزلا

 لملقلالافولو لي وطلا
 بسنأ ناكلريمةلالدب

 ىل-ء) هلوق ىف ريثكل
 ةفاضالاب ( ريثك تكن

 3 ةانثملاب ثكلك

 نم)ةقبقدلا ىهوةتكت

 باب مص (باواالا
 را لسا ل
 8-3 )ل او-ةكو جا اودرالل

ّ 

 هلصأورذعتلااهروهط نم مذم فلالا ىلع ةردةمةرسكم ردر<ثلوسرا ثعن (ىناههلا) وىلباق ل -رملا ىنعع
 فاض. هيذإمتملاءاهلاولورلا ىلعفوططعم ( 4 1 ريفصا افرح اهنر وا ءاط هضلاعتفالا ءانا ثمل ىتسملا

 هرج: ءالعو هل الت عن لمكست ىن»علهكستسا نم ل_عاف مس لمهكستسم عج ميلا رس (نياوكة ىلا وهيلا
 ناكنالوعفمابصاي و لعاشلا عفريف طرمشالب هلعف ل علمعب هعجومتينثتو لابشو رقملا لعافلامساوءايلا
 رهط خدالا ىلعلوصوم مسانيلمك: لا فلاوامزال هل _هفناك نا لعاشلا عفر ىلع ريمة. وأب دعم هإعف
 ىلهعوف سل 1 ىلع دوعد رثث_بمريهذنيلمك ملافو فرحلاةر وص ىلعام وكمل اهدعب انعفاوا<ةبارعا

 مسالا ضءبفوهحرش ىف هب ر وصامل بيم نبالافو نيلمكتتسا ا لوعةمنيشلا فب (افريشلا) وةسيلعافلا
 فرشلا لك نيلمكتسملاورب دقت انوذ نيلمكست#لالوعفمنوكي وىرخأ ةفص نوكمف نيش مدر اةرشلا
 هسفنيسلاوع راذم لعف (نيعتسأ ر) «ىاالا ف الخ قالط الل لّوالا ىل_هبللالاو ىسّتنا» ىو دحلا لكوأ

 هلعافواولةامرا كناواهشوكسلءاب واولا تياةفاه اقام ىلاواولا ةكرح تا ةنواولارسك نوعتسأ هإ او باامأل
 ىلء نيعتساب قلعتم لأ ىلاةمسن ماللانوكسب (ه.فلأ ىف ) ونيعتساب ب ودم (هنلا) وأب وجو هيفرت: بتم
 هيلا فاضم( وغلا)و فاضمرب د7 ىلءأ دتبم(دصاةم) و هل اق ةغا ىلعوأ فرحا ىف زاعتوأ لعفلا ف نيمذت
 ةيووعاواصأو ىوع ىو>نملوعغم مسا ىهوادتيملا ريخ( هب وث) ويف ىنععءابااو هن وع قاعتم (ام)و

 ةمضلا تيلقوعاملا ىفءاملا تعدو ءاةيناثلاواولا تءلةفنوكسلاب اها _داتةبسوءايلاو واولا ف عمجا

 فاخملااذهانردتاغاواهفةيوعتوتفلادساةم لحرب دق:لاودصاةمىلادوءداهفرت سم لعافلابئانوةرسك
 (ىصقالا) وهيفرت:سريعذ هلعافوعراضملعف(ب رقت)# لش اتامهملا ل ىلءاماظنو# ارخآ هلوق عم متل ل
 رمصتخل ازح وملاو طفلة فسص ( زحوم) وب رغب قاعتم( ظفاب) و فودومرب د7 ىلع هلوعفم ديعبلاىنعع

 لاذا!توكب (لذبلا) ولعافو عراضملعف عسوت ىنعع( طستو) رصصتخت اظفلب مقالا ىنعاابرقترب دقتلاو
 نمتيبلااذ_هودعول تع عد رس ىنعع( زضم) وطستب قاعتم( دعوت ) و اطس:لوعفم ءاطعلا ىنععتممعملا

 فوذ-42افوص هناا نع رظنلاانعطقاذاف ور و هرحنأ ارعالاف زمعلا اف ردصا !قفاوىتلا تاسالاةإ_ج

 سايقري- ءىلءىضررد_دموهو ىذتغت لوعفمءارلارسك,(اضر) و ل_عءاقلعف بلطت ىن»ع (ىذ:ةتو) *

 ءا1طنانوكسونيسلامضي ( ططم) و ىضتةتب قاعتمالاضرل تعنفوذ عك قاعتم( ريسغب) وءارلا تف سا.ةلاو

 نموأ ةفلأ نه لاح (ةقئاف) واصلاخىأ طخضس ريغبانئاك اضر ىذتغتو ردت لاواموكذ سا ماو هيلا فاضم

 مساةقئافوةيفلا هتلانيءعتسأو هلوق نمتمفلأ ىلادوعتةةئافو طستو برق: ىفةرتتسمارئاعذلاو ىذتةةريجذ

 ىنععامموكولاخلاب>اسىلع اهدا ةعالتاعاماوةقئافلوعفم (ةيفلأ) و هلءاف هيفرتت لاريعضلاو لعاق

 «يلا فاضم(طعم) وطعمىلاةمسلاياضن[فاضموةيفل أ ىلا ةبسلابهملا فاضم (ثبا) ولا.ةتسالاوأ لاخلا

 وانا (زئاح) وةيديسالءايلاو رئاكع قلعتم ( قء.سا)و طعمنب ىلا ع. رب أ ديم( وهو ريغال
 زباحق مسا وهو ربدقتلاوءبلاف اضم هرب دة: ىلع هلوعفم (اليضفت) وء.فركت م هلء اقوا دةمملاربت ىازلاو

 ري_دعب ريخ (بجوتسم) وهسفنىلا هم: ىذإاوهئالزئاط اذا ملا ماقمسنسلاةماق نم ىلضف5
 لهو الط الل+_ةفلالاو ىانثا تءن(اليجلا )وهيل فاضمو ب>و:ةسملوعذم (كانث) وهيفرتتسم هلعافو
 نيد كلريشم هنالاق نموف كتاب لاق ريتا, ص:غ*ءانشاا نالاق نة نيلوق ىلع ىنبمصدصختوأ فشاك تعن اوه

 (تامم) ودرب كح ىنعك ( ىنطق )هل وأدئبم (هللاو) * لوالا لع نورثكالاو ص.صخلاب لاقرسنلاو ريذلا

 ةلدقلاع وج نم ةمالسلا عج تالت ايهل قباطملاتارفاول-هد موتامهل تع (هرفاو) رىغقم قاعتم

 ىتلالجلا(ةدعاق)هملافاضم(هرخ الا) وىضةيبتاقلعتم (تاحردف هلوىل) وهعابتأو هب وييسد#فع

 اعلطممزاحري-غ طر باو ةعقاولاو مسق باو > ةعقاول او ةضرتعملاوةيفانئتسالا عبس بارعالا نم اهل لدغال

 || عبس لحام! ىتلا لاو هلل تالا ةعباتلاو ه]سةعقاولاو هب ريسفتلاوةيئاعقلا اذار الوعاقل ابن رة: مو مزاح وأ

 * || وأ ءافلابةنرتقم تناك اذا عْزاس طرسشلاباوبةعق اولاوابملا فاض ارالوعقمةغقاولاو ةيلاطاوارعت ةعقاولااضنأ
 ماسلا

 الغل
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 ل اوةانثتسلا نإ اهوامهأ ىذااو عستامماق او ىنغلا لاق لاهل هل ةعباتلا ود رفا ةعياتلاو ةيئاسغلا اذا

 نااوهةاجوبارعالان ال ل ا م 0 0 هلجلا ع ةئرعاةلاهزه تف :رعاذا[صذخلم ها 5

 لاف ل ءافنيبة.#ضا رتعاتوكتتأز زو<ءوب مالا اها دمت نمةملاح هرم ىف هب روذصملا .اطخن نما لاق ال

 فا 0 الكل لولا كوالا ن وكت نأز و ولوغلاب ةدك< تلا فردجأ هاج واهل عض م

 د نءالا-ن وكي لوالا ىلعو لاق لعاف #1 نموأ دجحأ ًاريعذ نمالاحاءل همت وك تازو< اذه ىلعو ا

 1 لاخلا دع ىلع كلام نباوه هج نوكن تاز ودلاءزهتد رب دقت ىلع ها ىلا ة نمت روكمف ددحأ

 ىدهند# نمالاحاماصم تن وكن تأ + تنارب دة: ىلعو ةلةتنمالا-اضدأ أةيلاحلاو دع 7 ىلع هللا ىف ردجأ هلو ةمزال

 ىسرافلاكث كلذ عنمن منيدو ذاع نمزدح اولاهعباتت ئئاهفدارلاةةدارعااللا اودالا لم.ةنمتوكتو ةثلاثلاص

 ىلع هلةثمىلوالا لاهل نال تادملالاو>الا لبق نم نوكيدجسأ لءاف نمالاساءاصم نوكت نأ رب دقن ىلءو
 ماسقأ بلا مظنلا ىف عمتجادقو ىلوالا لالا نعذ ىف امحاصل او-دلاهف ةل اد ىهفةناثلا لالا بحاص

 نموةيلعؤوةيعما ةإواد راةلاخاع وةرنمو هإ.ة:تللاوتامزلا ىف ةنراقملا نمو ةَتنملاوةَمْر الا نم لاسحلا

 اهم وخل ادصاةم ولج واما مدح ايدج اهلج ىلع ةف ةوطعما م اف نيعت 1 هل + ىهوةفوطعملاوةإ ادئااو ةفدارتملا

 قنو ك-7نألمتحاهتاعتمون رع رن هاج واهم نمريعذلا مهيد طبارلاورح -عضومىف ىسهنةفلالثعأ اهب وت

 بدلا اهل#لوالا ىلعفةفلالا.ناثاتعتنوكس تألمت واهدعب ةونالا هل اياهفصولةفلأ نملاحلا عطضوم

 ا بص ةلاحلا صدر وامهحول برق" هل ىلع ناتفوطعم ىذتعتو طست هلح ورحل ااهلعتىناثلا ىلعو

 الدجلا هلوقىل اوهوةل وف طاعلا طاةسايلاوخالا نماهلبقأم ىلع ةفوطعمتةثاف نوكت اذ هىلعو لاخلا
 اهل لحالة فن ملا ئاعدملا ىذقن هللاو هل وريعذلاو واولاب ة طبتم طعمنء ا نملاسوأ ة غن انس

 « (هنم ا ًاتيامو مالكلا)#

 هربخ عازم وهو أ دنيا فذق مالكا رمش بابا ذه لصالاو نيفاضمرب لقت : ىلع فوذعأ دتءارمخ .(مالكلا 1

 نمةضمق تضءةذلاعت هلوقن ,ةاضملا فنى هريظنو مالكا اهنعسنأ آو رم“ ممر و بأن , وهو

 لوصوم (امو) ةدحاوةعذدل قو مج ردملا لعانز < دام هيل عشت لوسرلا سرقرفاسإل انملصالاو لوسرلار“ ١

 رثتسمريذ هلعافو عزا م لعف (فاأتب ( ومالكلا ىلءفوطعم فاضمرب دعت ىلع فود ىلع هن راح ىمعنا

 ه«نمقريعذلاامىلادئاعلاواهل لخالفامةإ_صدل+ اوما ًاتيبقاعتم(هنم) دما !!ىلادوغن اًراو همف

 ةاعارمام ىلا دئاعلاهنم ريعذربك ذو مالك ااهئمفلأت + ىذلا اكل حرمشو ماكل حرس باب اذه ر دقتلا و

 لك لن زمالا فو ثدنأتلاو ريك ذ لا اهعمز وع اا نانا مس[ نم وو ماكس (لعةعتا «ةاواهشلا عم ماهانذال
 هدعبام ىلعةدئافلا فدو وهرع_ (ظفل) وهبلا فاضموأ دةءم(اذمالك ب ىواخ لدرخ 1 عض هوم قو رعقنم

 ف (مةتساك) وري دعي ريخال اظفلل تعن(ديفم)و هناقلعتم صعب ىلعربلا ف ةوتك ارمدخ هلع نم منع ءال

 ىلعو دحلا مات دعب الاثم هنوكر , دقت ىلع فوذ< أ دتبمرم خو دولا ماك نم هنوكر دقت ىلء ديفا ثعنلاعضوم

 (مس او) مكس اكلوقكك لذوى اثلا ىلعو مقتس هدد افك لوالا ىلعرب دقتلاو فوذع ف اكل ارورحتنيرب دقتلا

 تاماكسلا ىبععانه (ماك- )١! وةيىسقتل اواولا نعةيئان حو رمنا ىلع ناف وطعم (فرح غل عفو) مدقمربخ

 الذا ذه ىلعو فرحو لعفو مسام الكا اهنمفا ولا ثالثلا» امكلاوزن دةتلاو فون <تهتعنورخؤ مد ةءم

 هدحاوولوأ أديم ملك -لانا عيضوتلا لح .رهاطو ىدوكلا 1 ماكو حولاعفأو ءاه« أ ىنععامأىلاةحاح

 ناوددحاو نمءاهلاهرمدتو لوالا ادد 'نيد طنارلاو لوالاريدن هريخو ىناثل اوىفاثلا أ دة ارتحت ةلكو تامأ د#تيم

 ىهوةلكه داو ماكلا اولصالازافذ>واريخ ًاتواعدةت ماقتلا فنأ اوفوذ ادت كري_تفرحم لءذو 0
 ىلع عف ذرلااهلد ا ىلءواهل لحالةفنأ اةسط 5 سحخو ًادنيم(ةلكهدحا د)»*ل والا ىلعف فرح مت لعف وما

 آدةس(لوقلاو) 06 اووح . الاوخان وة. .اعامهدح امد نارمخ هلأ د“ م ماكتلا لاقي نأ هبشب و هر ريدا

 أ هلصأو ليضفت مس توكين أوأ د نبملازبح لاو فرغت نم هلعافو ايشام العن توك تألمت (مع) 19 17
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 نبقن وبأ جالوت كانه
 انمالاود1 اهنمزملا طلاذع

 ملا رسك (اهتاع)

 تيدر اهكف(لعر
 تحأ قةغل (ب> نا
 بط نم ىلمعك ل صالاو

 يا كارلاو بج نإ
 تاءذ. حمنلاىفتغلاب

 علا ةبلطل دن اوغلا هذه
 قذاهلا يبطل المحك

 هبويحةعفانلا ةيودالا
 هبل اذه نم ضرغلاو
 قداسمت>الا لاكن اس
 دّمفالاو دارا ليصتع

 تطاالبالاءابطالا لاق

 بطنال بهل او هدإو
 :يطنال وم اعلاوم يبه
 ىأ (اهتيع«و)هقوشعم

 ةللملا دئاو فلا

 قهوةغل (بارعالاب)

 كءاوق نع) ناببلا
 وهزاحالطصا(بارعالا

 هز هقو وخلا مع

 - دملا نمةمستلا

 ىلففالاماتلا سيندقلا
 هللان-هو) ىطالاو

 ددملابلط اىأ (دم-ا

 ةدافالهملع هل |ومعم م دق

 (قيذوتلا)ورصمحلا
 قةعاطلاةرد_ةقادش
 نالزإلا هدذدودنعأ ١

 داشرالا (ةيادهلاو)
 ةياوغلااهدضوةلالدلاو

 موقأىلا) ةلالسضلاو
 ىلعةفصلا مدق(قد دار ُط

 هنلااهفاضأو ف لد

 لالا ميسا مياعر



 تفذع ماع لصالاو لعافمسات وكي نأ لمت ورشو رع نماعا ع« تفذح 1 ةرو ريض زها اهلمتنلخ ىأموقأ قارا ىلا

 لوقلاولمالاو لوما فذ لوالا ىلهذ فذح نم م )اكل! ىفد.ال لاح لك ىلعو راب لمالاو ربفاكفلالا هذم نع هنانكوشو معتس#
 ثلاثلا ىلعو ةثال_هلانممعأ لوةلاو لصالاو هلةراخا نم عمل اوعفملا فذح ىناثلا ىلءو اهاممتىآةثالثلاوع ]| ىلالو صولا ة-عرسف

 نمدحاؤاجذ دح وبال ةداب ىف ىدصا هنالىنعملاةهج نمل“ آىناشلام ءو.عوتن اللا ىف ماعلصالاو قاماملا فذ مهتما نالل اومأملا

 لمتعذ ا اهلعةدابزلاهنم مزايالواهف ماعوأ ةثالثلا معهناامهانعمذثلاثلاولوالا فالخت ديز مالغك ةئالثلا || ىندتملا املنا نم رصفأ
 لكى عوتادرفملا لبق نمثلاثلاو اق ا ىلعو لجلا لم» :نملوالا لءري1اواها دعت هناو اهر_:ءفتو هنا اقلط وهماعنا ىأ (هنعإل

 ادت ماللا نوكسراهكتفو فاكل ارك (ةلكو) ةفئاتسما الب ارعالان مري اوادةيملا + لعتاللا هدا :لادادعت ىلع نألا

 ىنعملاف لعام بئانأدتبلاثوكمغّوسو نان دثبم (مالك ) ومؤينقلمتم (ام) وم وذئلاهةوولوأ

 ىفاهلامءّتس اناك ناوفرحلاولعفلاو مسالا ىفاهلامعد_اىلاةيسنلابلءلقىأ ىسنلالياقتللانه (دق) و
 لعفدصقي ىنمعةزمهلا ذو ءادلامضب (مؤد) ورثك ًاةثالثلاعاونالا فاهلامعتس تاثدورولاريثكمالكلا
 هرتحتو وهوىناثلا ادترا اريح مؤد دقة لج وم لك ىلا دوعد هيفرتةمريجذ لعافلا بانو لوعفمل] ىنيمع راضم

 لضالاوامبنمءاهل اهري_تولوالا اد ّدبملانيدو مؤ عوذرهاريهذلا هريحنو ىناثلا اه: نيد طبارلاو لوالاربدش

 صخشل ١ نم ةردامأا

 ازكواذك تالاف عمت

 هللأ نم تعال ديدعلو

 مذتاسنالا نمو هب

 هيىل_طفوىتاثلا ادبملا ىلءربللالومعم مدقو هيلعال ىاثلا مود قاعتم ف دش ةسغالا فاهم مود دق مالك لكو ىرسخزلا تاءالد نمو
 دق ىضو ىرغص هج رحل !ةلكوى هوى ريك ةلج لعل غشت تيكرتلا اذه م ةرورضال هريخو لوالا ادتيملا نيد قف لا دال 1

 رامتعايو ىرغصىب هناهلنتا_عاربخا موكرا.تعام مف مود دن ملاكى هو نب رابتعاي ىرغصو ىربك هل ىلءو مود

 اريدن ثءقوام ىرغصلا طباضو هل_جاه فريدا عقب ىلا ى هىويكاا طب | ضو رتل( 57 هلجامفريدتا عوفو

 لاقنونل |مهفو ممملا مضي دن سموركلا ىلع تافوطعم(د: تم لأوادنلاونبونتلاو) لص قلعتم(رجلاب) د

 توك نال لاس ىدارملا لاقوادانس اد:.-آ !نمردصم ىطاشاالافو ردصملا ماعم هماق الوعفم مسا حراشلا

 ) زيمك) ومدة مريس ىدوكسملا لاق ( مس دال) وهيلاد:بمورب دقمأ اوةفوذ#هتلصو ى-ممنااردصمو هيالوعفم

 لومعم مد قتهب اعمزلب وح ّمناهحوالارهظأ اذهولاق مريم تعنعفر عضومف(لص> )هلو رسؤمأ ديم

 فووعنملاب وأ اهلومعفاهفوصوم ىلع مدقنت الدفصلاو ريمغوهو فوطوملا لعهياعفطءأمو را انىنعأ ادعصلا

 ءال الا نمممأ وه ونا

 ءال آلان دار نا ادتع

 ءال“الاب و رعنلا ىلوالا
 دارأورااردشلاةيناثلا

 فروك ذملالوالا نملاي
 ىوأ لاو نملاىلاعت هلوق
 :لاديدسعت ىناثلابو

 قلءتمرجلاب وري لصحوأ دةبمهزيملاق لص هزيم ءالل دن سمو معزاك !هاعدمتعا ىلا ىبط تلا هدو ىأ (همركو)

 امهالكوادةبملا ىلع لعقلاريلالومعم عدو ىنجاي هلومعمو لماعلا نيد لصفلاهملع مزل و ىسهتنا لصدع <ىلاعت هلا ىلع لاقت

 1 دتبمتنأوم دقمرب-تبغارناميهارباايىنهل ان ءتن تغار لاعت هلوةةف لاق نمىلعدر اذه.و عونع مدعلاما ىضلاقيالو

 لمي هبف بغار سيلفأ دتبم هنال تغار نم ىنجأ تن نالىنجابلومعملاو لماعلا نيب اصغلا نم«بفالوخؤم راعتش را تاوكورأوا
 لومعملاناباعمني-راشلا نع باح نأ ن طع ءوهريغو ليه عنبا هلاو جوصلا ىلع رتبملا ف لدعتالربدلاو ريد هنال (رصخم و كلاز اودغن

 رح 1 امعمنبإ هبحر صا يرعثلا تارو رض نمثل لستم فربخأتلاو ميدقتلا ناب وأهبف عسوتيف فرط
 ازا لك يا 2

 ناكللا وأ فنصأا هب راقي ون مأرب < اكلمالا سانلا ىف هل”مامو ندزرفلالوةنهنلءدهشةساولوصفلا

 ةدارا ىلع ةيناقوغلاب و
 وأ هإبلملا دئاوفلا

 ةاسعل هرأاف)ةمددقملا

 لكل ارص> نم (باونآ
 هللا ى هودهث ارح ش

 هرراقب ىح ىنعأ فوصوملاوةفصلا نيب رىحوهىذلا ىنحالاب هون اهمأوبأ ىنعأربدللاو ادتبملا نين ل_صقثم 4

 ثيلثتب (تلعف) وى: قاعتمةرو رضال ارصةلاب ماث)# هنن دام لواباذهس ءاووونأ اوهىذلاى دحالاب

 (ىلعفا)وان ىلع ف وطعمةرو رضالرصقلاب (انو) تلعف ىلءفوطعمنوكسااب (ثن 8 هنلا فاضمعاتتلا

 ار تبمءافلارسك(لعف) وهبلا فاضمنونلادب دشتد (نليقأ) وان ىلع فوطعمرإلاب ؛ (تونو) هلا فاضم
 ىعع ريلاثب .ا> عواطموهوهريخ فشكش و حطني ىنعع ( ىلغ:) ةلوةفرعمللا نسق هنوكك لذ وسو

 عاش وتلعق ءاّمد د ىلا لعفرب دقتلاو هناودس دق و ادتمملا ىلع ريد ال اومعم م لق ”نمصامه«سذفو ىلحن اوهتةدك راخلاو اهما تتلمانأو

 نكفلار غو ادام شرطا ومسلا فاضمو مد ةمربخت (امها اوس) د ناءقانوندوىلعفاءاسوتتأ 1 5 ِ او

 (لوك و ىتعملا ف هنءري اوه ف رمل نالىلوأ لوالاو مطانلاك ةفرمص: اف وراقا !نمىوس لع ن هددع تازاشالا ل هللا .

 لعفاتعت (ع راضم) وأ دتسس(لعف) وله لعنافوطعم (موفو) لهكك لذوربدقتلاوفوذحادتمل رمش[ م ٍ
 222227912229277” 77070 ييسست7ت| راسو ةور## تازابعمل

 رهو

 2ةةةيتح  (_(_-ب_ب 7دسسنشسيمل نسمسس نت



 0 ا ع م يو سب سس سويس مم

 قلوب هلع وىلي لوعفم(مل) ولعفيلا دوعب هيفرتت مهل ءاقو عراضملعف (ىلي وهيءادتبالاغ وس ىذااوهو
 لوقةلاراهذ!ىلهفوذحا دتباربخ نيش فب ( مشك) وةفنأتسم ريال اوادتبا اة حو لعفريج عفر عضوم
 ةر ود رضأل ارم ةلاب(اتلاب) ووهبلا ف اضم (لاعفالا )وز ءمدقمل اوعفم( ىضامو) يصش كلوقك كلذو ر دّعتلاو

 ِءاَتلاب لاعفالا ىذام م دقتااو نيب اذازيع زام نم لعف ىازلاب و ممارست (ض) ودهعالهفلأو زعقا عم

 مس لوعفم (لعف) ومس قاعتم(تونلاب) وماللادب شن معاذا مس مسونم سم لعذ ني تلارسكم (مسو)

 رك<*لعشب لعافلانع ةيابنلا ىلعع وقرمبلط ىتعي (سأ) و طرش فرح (نا) وهءلا فاضم (سالا)و

 لعغلاو لوعفمالى بم ماقنلا فو لعافال ىنيمانهلع هلانأالا كإ دو مانا ىلاعت هلوق د> ىلءمهف هرسغي
 نونلابهممذ أ مهفنارب رعَتلاو طرشلا ىتضموهيلعلدنام مَدقْتاْواوِ وذ باوملاو طرملا لعفرمذملا
 (صالاو) * هرم هنالهل ل <تالهعوذ صو وهو سمأ ىلا دوعن هيف رثتلعافلابئانولوعفملل ىنبم (مهق) و
 ناياللبم وز (كي) ومزح فرح (م)و طرت فرح (نا) رصالا مهفمودرب نة: فاضم فذح ىلعأ دّدبم

 وه) وسكعلاز وو لت قاعتم(هيف)واهم-ا (لك)واهم-!ىلءمدقم كيربخ صن عضومف (تونلل) د
 عفر عضومىف هياوجو طرسثلا هاو ةرورضال ءاغلا فذ ىلع طرسشلا باوج مزح عضوم فريح أ ددبم ( ما
 طربشلاباوجال م الاو وهىذلا ادّتبماربخ عفر عضومىف مساوهو ىطاشلا لاقو سالاو وه ىذا ادةبارمش
 دو>ونيطرسُب طورمشمباودا فذ>نالدرو رضاض ًااذهو ىسهتناهباوح ىلع هل ادري اوا دتبملا ل جنال
 ىدحاثسيافةرورضلا ىفالاباو+ا ف ذحز والاعراض ءطرسشلا ناك ىتموامضامالعف طرسشل نوكو ليلدللا
 و< كلذو»ر دقت فوذح ادتءاري_ مفرلاب (وحن) ولامعت_.الاد رثكمالا ىرخالا نمىلواي نيترورضلا

 ءاهلانوكسي (هص)و هلاثمأ ساقب هبلعو ون أو أ ىنعأ هرب دة:فوذ< لماع قاطموأ هبلوءةميصنلابو
 «(ىنيملابرعملا)# هصىلعفوطعم ( لهحو) هيلا فاضم

 ادتبلاةاجو فوصومافذح ىلءوهو رخؤمأ دتبم (برعم) و مدقمريخ (هنم) ولوأ أ دتبم (مسالاو)
 ىذلاو هيلع مدةةم اريج هلالدإ هرم فذ دة.« (ىيمو)هنم قريعطل اامهتدب طبارلاو لوالار م هرم ىفاثلا

 برعمهنمةلج ىلع ةفوطعم فوذ ل اري1تاور وك ذملا ادتباا نمدل+لاو فوذحلاتعن هنوك هيءادتنالاغ وس

 بورضكىوذبم هلصأ لوعفم مسا هنالىنييقاعتم (هبشا) وىنبم ب رض هنمو برعم برمضهنم مسالاو لصالاو
 ةربكة مضل !تيلقو ءايلا ىفءارلاتمتدأوءاب واولا يلق نوكساايامهادحا تةبسسوءالاوواولا هذ مهجا
 د.قتريسغ نمبرعملا لباقمىجبملانالومشل تان هؤانبوىأ نيفوذعا دة مريخ هبا قاعتب نأ لوالاو
 قىبه] دقتلاوهبشل عن (ىندم) وفدعاقلهتمتوكي نأ ىنعلاةه-نمبرقالاوهيشب قاعتم(فو رلانم)و

 مضولاىلاة بسن ( ىتضولا) وزملاء .شلاك ا ذودرب دق: فوذحادتبا ريح (هيشلاك )+ فورا نمن دمعي سل

 ىضولار دةالاو ىضولل نءن فو دعك قاعتمةمنثتلاب (ىيساف) رعضولاىلا بوسأما ىنعم ىلع هيسأ تع

 (انههىف وىمف ررىض هولا ىلع فوطعم ىنءملايلاةمسن (ىوذعملاو)ه لاف اضم (اننثج) وانتت- ىعسايف تراثنا

 هيشااك ىلعف وامعم( ةياءنكو) «انهفو ىتهفتااثا|ىونعااورب دقتلاوىونعمال تعن فوذعع ناقاعأم

 ىلااببارعالةنريسغ ىنعمساانهالوةءابناثعنفوذعب قلعتم (رئأتالب) وةياينبقاعتم (لعفلانع)وأ]
 لماعب رث ات ريغب ةنئاكح ةءانكو رب دقئلاوهقاعتم فذ رد هدر أو فرحا ةر ود ىلءاهنوكل اهدعبام
 عوف ص هءفرتةسمريمدالصأ ىو راّةتفالتعنلوعفمالءانبلاب (الصأ) لجو ةبانكىلعفوطعم ( راقتفاكو)
 عصا اراقتفاو ةيامن ىلع ادئاعاريه2تلع> ولو قالط الل« بف فلالاو راقتفا ىلاد وعي ل ءافلانِع ةيابخلا ىلع

 تودسبك ارثلا ضعي فةضراعهنعمتءاين نال هلعف نعبئانلا ردصملا جارخال ىوسملارث انالب هلوق نع يتغتساو

 ففوذ_4كتعن ىعمال اود وم(ام) وهيلافاضم(ءامالا) وأ دعم (ب درعمو ) دأب رعمناك كلذإ او ضعبإ]

 (هبش نء) وقالط لا فاالاو لعفلا ىف رثةسمريعذ دئاعلاو املص (امناحدن) ةلبواد:يملاريحت عفر عضوم

 ةعبرالا عضاوملادحأو هو لعافلا فذحدعب هلوءفمىلارددملاةفاضانم هيلا ف اضم (فزا) ومس قاعبم '

 اياباباب باوبالا نهب
 م (لوالابابلا)#

 (ولجلا) حرش (ف)
 ايماسقأ)ر رحح ذ

 2 جا (اهماكحأو

 نب ةماتلا ةمستلاوهو

 قأ(ميند)نينيثلا
 عبرأ) لوالا بايلا

 ملثسم عج (لداسم
 لاؤسلا نم هلعفم

 (قهبلع نهربيأم ىهو
 قىلوالاةلثملا) ملعلا

 ةل_+لا يأ (اهحرش
 كَ د كلذ عسيتمس و

 اهماكحأو اهماسقأ

 تايئزحلاماةالاييدارملاو

 اهجأ (يمازب ءازالإل
 اذ_ه ىل-_ع فدئاولا

 ((ظفالانأ) فن_ىملا
 ىدان_بالا بذارملا

 يزماةكادضمن 55

 ماف تاو ديقم غو
 ي_فملاريغت أودي ز
 نو طغف هإح ىعس

 ايدل ى عسي ديفلا )
 يمس وةدئادلادوحول

 عبيكرتلادوجول(ةلج)
 (ىعن 5( ىدان_بالا

 (ديفملاب) ةالا ارشعم

 ثحي ىفهانةلط أ ثدح

 (نسعام) مالكلا
 توكسلا) ماكس: ا نم

 ديصيال بع (ميلع
 شل اراظانم عماسلا

 مالكللاو هللا نيبورخ 5
 كلذ (ر) قلطمموم

 نممسعأ ةلسجلانأ)



 هنو دن اهقدصا (مالكتلا

 اهنود هقالاسم معو

 (هل-> مالك لكف)

 بيك رتدلادو_-ول
 (سكعني )ال اوىدانءالا

 سلاىأابو_غلاسكع

 ستعن هنالام لاك هز لك

 اهفال_ةعةدافالاةبف

 اطرشلا ةلجتا رت الا)
 نم دب زماق نا وت

 ماقدي زماقنا كلو
 (هإج ىعسو رس

 كسلا ىلع اهلا_سال

 ال د ه-.ءلاذدئ_بملاو

 (ال هنال امالكى هبل

 نر عم دل
 نال («.اعتوكسلا

 هتدرخأةيطرعشلا نا
 نالكل ذإهتيسالص نع

 ناو اراعش مماسلا
 لوةلاكوىأ (كلذكوإ
 لوقلا) طرسثل اهلج ىف

 ىأ (باوحلاهإ-> ىف
 ىهو ُّط رمشلا باو

 لاثثاا نم ورم ماقيل

 الو هل دىيمدقروك ذم

 هايإقامل ام! ىبعستا

 لكف لعح هنالصاحلاو

 طرشلا ىلع نم
 امهدح أن يرمأ هياو-و

 ةبهسلاو_هوقوبت

 ىبارخ الاودل جلاب
 ةيمستلاو دع هوهو

 ليادكلذىف مالكلاب
 مد-عنم هاعداام ىلع

 مااكلاو لف دارت

 مئاارسسكو نونلا تن ( رغ) وءابلاب رورجثدبلا فاضمنبا عج (ىب) وواولابعوف م ءاسلءاف (وخخأ )و لاق نم ىلع درو
 111 017 دولا ردنا لاا اا تاس وسل ولالا نسال فا للا
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 تاغلدح أر يسقلاو ةإءهلانيسلا مطب (انع+و) فرذعنادت,اريش(ضراك ) ولعافلافذحاهنف ساني ىلا
 امسوضراك كلذو فر اهبش نم مس رةىذلا مسالا ءأ_مءالا برعمو تببلارب دقو ضرأ ىلءفوطعم مسالا

 فاضملا ةماقاو فاذضملا فذ دع ىل_ءذ ىلع فوطمعم عذرلاب (ىضمو) هيلا فاضم (سأ ) وأ دئبم (لعفد) *

 هيلع مدقتام ةلالدإ هلا ىلعهملا فاضملاءاقباوفاضا اف ذرب دقت ىلعرم لاب و ىضملءذولمالاوهمانقم هبلا

 فالط الف لالاو سأ ىلعافوطعمنوك نأ ره اه.يحوتىف زو وىدوكملا هلافاكة ةةنالام 06 تاالافام ملعو

 برعللريمغلاو لعافو ل_هذ (اونرعأ و١ ادتيملاربحن عف 0 اوعذمالع انيلاب(امث )هله لاس لك ىلعو

 ٍفوذءطرشلاباوجو قالط الف لالاوطرسثلالعف (انرع)و طر. فرح (تا) داون رعأ لوءفم(اعراضم) و
 نون نمىلعءفوطعم (نوننمو) نونلتعن (رشابم) وهلا فاضم (ديكو رث)واب رعبقاعتم (نوننم)ر

 لعفنعرب وف وذا دتبارمح عفر لعثىففوذ<*لوةلةرا فاكلا (نعربك) وهلا فاضم (ثانا) و ديكو
 لوصو ممم ملا مف: (نم) وةءاعاشلا ىلع عفر لى ىهىنلا ثانالانونب هلاصتالثوكسلا ىلع ىنيمعراضم
 نئفف و رثتسماريمذلا| هلا دئاعلا و نمةلصلوعفهالءانبلاب (نتف) ةلجونعريب ةماوعاملا ىلع بصن ل ىف

 نذل , دقتلار فوذلا فاكلالودن دا ةلوةمهرمحتو ادتبملا ةلجو فوذخ اد: 0 دراجرعارا هلجو ل عاملا نع_ثانلا

 ادةيملاربحتاملا 6 : (قدقسم] وهبلا فاضم(فرح) 1 ةيم( لك و نتف نم نع هرب تانالا كل اوقك كلذو

 ةزمهلا تف: (نأ) ول_صالاب قاعتم(ىنبملاف )وأ دتبم(لصالاو) قدتسعقاعتمةرو رضالرممةلاب (انبلل) و
 11 نايم ل رغنملا» انبلا ىلءةددشملا فاكلا تفوءابلا مضي (اكس ) وىرددمفرحنونلانوكسو

 هنمىريعذا اومدقمربخخ (هنمو) «هنيكست ىنبملا فلصالاو ربدقتلاوادتبمال هر ريما ىلع عوف مردصع اهعم

 (نسك 00 ( هذ )ورخنؤم أ دتبم( وذ) و ىنبموهثدح نم ىببملاىلا عسدار

 فردا د ابار 06 اك) ومتوذور دقءلاو فاضمرب لق: ىلءريسك ىلءفوطعم(مضو) هم هملا فاضم

 (مك) ومد قمربخ (نكاسلاو) فامعلا فرحا اغساب نبأ ىلءنافرطعم (ثدحسمأ لوني“ اككلذو رب دقت لاو

 ىلءفوطعم (بالاو) ريخأتنممدقملعحابلوأ ل اوعشم (عفرلاو)* سكعلانمىلوأ اذهورخومأ دتبم

 ابارعاب قاعتم (مسال) وناعحا,ناثلوعفم (ايارعا) وةفيفحلا نونلاب دك و مرمأ لعف (ناعحا) ومفرلا
 سا فوذعنادةبلربخ ( وكن )و لعفو مسال ب انا ارعابمنلاو عفرلانلعجا لصالاو مهم ىلع فوطمعم (لعفو)

 || (مسالاد) | ١ ا ةتلا ونا بوستمباه عراشمرمهلا خش (اباهأ )و لاب ساو يصتو قت قرح (نل)و

 فرح فاكلا (5 )وص صخم قلعتم( رجلاب)وادتءماربتلوعفمالءانبلان(صصخدقز اج وأ وأ دتبم عفرلا
 ىامتلصؤامؤأم هإ ص لءافلا بت ا لويغنما] يملا عفان م( لعفلا صصخدق) هل 3 هي رالس مام وعل

 نآوثاب بوصدم (امز )و ىردصم قرحن أوص طخ ةقلعتمءابلا (تاي)و فاكللاب ردرجردصمل وأ

 مزحلابلعبقلا صصخكر و لاب . صصخ دق مسالاو ثيبلارب دعو ءاملارو رعرد_صملب وأتى اموصن و

 فرطععمتغيشم|نونلاب دك مرمأ لعف (نيصناو) عفراب قأعتم (مضب) وعبفرثت سم هءافورمأ لعف (عفراف)

 (اًرغ 57) و هإ ام ىلع فوطعممأ لعف ميد امضي (رحو) ب لصالاوءابلا طقسا بوصنم (اكتف رو عفرا ىلع

 حورطملوقل ةراجفاكلا(ركذك) و الا نيكستو ىضاسملا مضي ناز وىلءسايكءابلا طاق ساي بوصنم
 ردصأللاةفاضا نمةرسكسلاب رور يهبل فاضم(هنلا) و ةمفلاب عوف م أ دن, مم هرك دوما فوذ<ادتءلربدخ

 لوقلاب ىككدريس>و وهو رك ذ ريح ني سلام( رسد) هل جوقحتفأ اببوهنمرك ذل اوعشم (هدبع) ويلعالا

 (نيكش) وهمقرت: ب ببم هلعاقو رم أ لعف (مزحاو) د« هرمسن هل سيع ةللأر 5 دك اوةك كلذر رب دّقتلاو قوذوملا

 دياعل اوام ةإ_صلوةفمال ءانملاب( رك ذ) هلجوهيلا فاضمىع«الوصوم(ام) وأ ديم( ريغو) مزحاب قلعتم
 ادتيمرب(وخ)و م 3 لفافلاولعفلا نم (بوخي) ةلجو لعافلا نعت انلارك ذفرتتلاريمكلا اهملا

 "ا ةرورضوأ هل.لذ ةغل لعرصةلاب(اج) وثكلوةوكن كل ذورب دةتلاو فوذ < لوقىلا فاضمو فوذحت



: 

 58 1 طك 666 6666222222 ل0000 ب ذذذآ#آآ###*313110000# يي ل
 مة هذدا - - 2

 تس نإ[ << *".ه 1ع 1 لاق 0 قاع:م ( داوإ)و هيفرتتسم هلءافو ىعأ لعف ( عفراو) هب هيلا ىنبةفاضاب رو رش برعلا لئابق ن مالم ىنالمسا

 5 1 0 3 لعق( ررحاو) نيصناب قاعتم اردن حاولا ؤمسهأ لعف(نيصناو) مف ذراب
 ىلاةىوستلاىلاةبسنلاب ءذذإاء .: رح اورب دقتلاو فوذ_ءاسلا دئاعل وام لد كلو راضم لوزا ذاسلا كرما الوأ مسقنت (ةلجلا.ث) قي قاعتم(ا الان م) وعزانتلا لبس ىلع ىنملا ةهجنمبصن او عفرالاضب أب ولاطم 0 هان وهو ررحاب ةياوعفلا ىلع بصن ل ىف ىعسالوصوم (ام)ور رحاب قاعتم (ءايب) و هإبقام ىلع فوط عم أ ب هه

 فوصوملا لاذ نموذلصالاو رخؤم أ دتبم( (وذ)و فوذحتهعبانو مد ةمرمخ( لاذ نم) ب ءام»الا نمل هغصأ
 0 55 0 وانايابمد_ةملوعفم (ةبعص)و طرش فرحة زمهلارسك (تازو
 دب زك )جرم (مح.أب 1 1 5 او-و عطر هنأ لعتاب مزح عضومف هدحو لعفلاو وذا دوعن همفرتمسم هلعافو
 تاوو 7 1 ( عاق فل الاب همصت او واولاب ه«هءفرافاه همرهط أ ىأ ةيدصوذنابآ نار دقتلاوهماع لدامم دقت و امضام طرمشلا لعذ
 ىأ ملري_تاوموصت ضعب ىأر وهاك طرا سا (تندو وذىلءف وطعم (مفلاو) ءايلابدررحاو

 1 (بأآ) © قالطالادشلاو اذ بارت ل عنا ع از ةلجوانابب قاعتم (هنم) وأدتبم(مياا) ونيبف وكلا
 ه ىفنكمل فار ا ) كادك )و فااعاا طاق ساب بأ ىلع نافوطعم (م- 3 أردغوسملا جاتح اله دعب ام عم هترهشاوأ دتبم
 الع لخداذا(و) ل ا م ليضفتمسا (نسحأ)و بجالا نا ىناثلا ىلعو كالامنم !لوالا ىلعو ها تعنوأ اذهل قيقعلا تاههو ف لوو || تاببافاطع (ريخالا)ونسحا,قاعتم ىدارللالاقو صقتلايقلعتم (اذهىف)و .؟دتبم(صقتلاو) لج ا اوأ تاديزلا عاق أون فاطعخ نءوهذ لاذ ن هورب دةتلاو هءلعلوالارم اربح ةلالدإ ربحت فذح ديم ( نه د)هياعفطمعامو ادب اربح
 تود ىتسعملامأ ىنعملا [(ت م) وهلا فاضمو ًادتبم(اهرصقو) م1حاو خالاءيلانتوبأ ف صةنلاردنب ورب دّةتلاو صةنل ىلا دوعن هيف نودبارعالاريغءاوس ||“ سم هلءافولةي مع مهلا لادلاب عراشمعف( ردنب) وبأ ىلادوعب هيا! فاضم ار يعمل او بأ ىلءفواععم ةيممتلا ريغنالف ىرج 0 (هيبلاتو) ١ر هني قلتم بأ فو) # ماسالا نمن سحر يسمالا اذهىفصةنلاورب دعتلاو فود

 اغا كلذ وةملعذ :وةعمأ

 امهريمغ مأ نارعالا دنعز 1 1 !ىلعاهرو رو نم دقنو 1 .لعمرةمرهثايقاعتم (نهصقن

 ادحاو ريغن لمآ عم 1 م ةرورغ5 3ك ا د 0 را ا

 وع ىلاثلا(ومتاقاديز ع ةرثكلا ميك ل ا مي ةنيصب هقول

 ثلاثلا(ومتافدب رله) ا دو عسوماقدبلا لفاشسسرادا مسا(اذ) وأدتبم( طرشو) 5 هزقلا

 (وامئاقدي رامز و-ع 3 هصاع + :عراضأ اب !تدئن د قرح لوصوم ةزمهلا تفي (نأ)ربحاملانباى ًارىلعه4تءنوأ كلام اىأر

 (ومتاهديزل) )و عدارلا لعاقلا نعة_بئاذلاثوذلاب هلاصتالنوكس || ىلع بم عراضم ل عف لوعفملل ءانبلاب (نغضد) ولاية الل

 تاةيلعف) ىعست هلجلا أ فوذحم نفضت قاعتمو طرسشل هر ربخلا ىلع عوفصرد_صملب ؛ وأنت ىف لعفلاوتاونابب صن عضوم قلعفلاو
 ناكءاوس ( لعبت ئدب تا ءالا اذه طرم ور دّونلاو 0 ىلع فواععم (ام ءالر و ةفطاع (ال) ورب دقتلا فرهظت

 ارمأ مااعراةموأ امضام اظذالافاهلوخدمو فوذ-<لوقا رافال (ا5 ) وءايللال اهرمضمواهرهلتم ءاصسالا رئاسانهتذاضا

 لع_ةلانأك ءا 0 ةغل لعرصقلاب احوورخآ ١ ىل اءاح كلوك كلذو رب دقت ا!اوقود# ادةءاربخ هلوةمو وهو فوذ اكل ذا لوقم

 رداد ةاعرسا 00 هيلافاضم (كسأ )و واولاهعفرةمالعو ءاسلعاف ( وخأ)و رضاملءفةر ورضالوأ ةلبل3
 ءاوسواصقان م !امال تاكا 11 0 ل را رع 3 اذ)وءايلا

 ماقك ردوا 0 لءفوأ طرشلا لع 0 لهوط رمل عمن عظم ف 7 (اذا) وىنأللا ىلع فوامعم( د عف ةرالوعذم
 ْ 0 در ىلع مزايذا لال امهم وداع تنان رشق ماشا !لاق نم رثك الادنعىفاثلا امهرهش أ نالوباوملا

 م ذال(و) ن ار َط ”صاهنأ ىمقأ م ”ىمتالوقىف ىم هلزتعا خا لد ةقاضم انهن دال اذهب لت اَعلاتلة فاضملا عملا فاضملا .:ةواعكاقد رثاكو [| : 5 ا 0 | 3 0 لدعي بك اظتاغلاق اينما 5 ذوةيفانلاامو هس 5 امغلا .ةاوعاف ا! ديبابا داو ماعم مع نأ نب رثك اللوق
 -_ و2 ( رعذع) وهوع ىغاافقو ها هبل ايفاضملاب فاذملا طابتراال طرساا ةلدع طرشلا» ادآ طابت ”رااهدعباع

 ( بالطلانرت - ع )



- 

 ىرغصمىلا)ةمفّضولاىلا ,

 ا هلووعم مدع

 المأ فرح هيلع مدقت

 (ودب زماق لهو
 ابد+-::رضادير) وع
 ل.ءو ادب ٍِض (هللادع

 (و دّقتلانال) فوز

 ادي زتبرض)لوالا ف
 تفذد-ذ (هب رد

 هرسهمدو>وأ د 2

 ق(و) هب رضوهو
 (هللاد ءوعدا) ىناثلا

 فرح نالوعداف ذك.

 وو هنع تام ادملا

 ادي رفو متيذك اًعي رق

 مدقماعب رفف نولتق

 لصالاو ريخأت نم

 هلا (مزاقيرفمتبذك
 ةمسنلابامذان ( مهنل )

 ىرغصل ان( ىريكو

 قادتءمنع ام رمذملا

 ماقادب زناوحلدالا

 ةممسالاحلاىفوأ ولآ

 ركل امةيلعفوأ تناك

 ّرلجاهربت لا ىه

 ةلمخ هولأ ماق دب زك

 اسهال ىرغص هوب ماق
 ذب ز هلم ودي رن عريش
 ريغ تال ىربكهوأ ماق

 دق(و) ةلجاجفادنلا
 ىرغص إلا وكت

 اك نيرابتعاب ىركو
 همالغووبًاديزليقاذا)
 ًاد_:مديزف قلات»

 (الصو)و فرص: هلعف هنالاولماعىلءلاحلا مدة ةزاسوالصو فرت لا ريمذلان ةلاح (اناضم) وال هوب قاعتم

 قلما ىفلآو ىتتامىلا عجرت ءاهل'و قدما, قلعتم ( هيو امل<ةىلع نانا ؛ رو رحتلو +: مما (قآلاو)ام

 1 دم اه دست دو د سس دس د 2 تت مس ساس سس سس

 فريذ_عءةاعتموقالط االالصوف اأو اك ىلادوعن هيف 5 راتسمريوذلءاذلائانو لوع دال ى بم ضاملعف

 ريت لو اذاذاكورب دّودلاو ه- لع إم دام ةهلالدك ف وزد اذابا وو اهملا اذاةفاضاي رح عضومىف «ةلعت و وهو

 1 :مم( نا ::اونانثا) و رينو أدت . هس( كلازكات ك١ * فلالابهعفراف ر جضملاع اذىلاافاضم لاك ثوك لاح

 (ناب رز لج ونشأ ىلءفواطعم (نينأ اد ؛او)ثاب رع لعافن هلال عضوميف ( ني“ باك ) 4< ءاعقؤاطعمو

 نيةنباو ن نينيا يع ماما موك لاحنابر ع ناثاث او نانئارب دقتلاو«_ لع فطءامونانئاربخ عف ا ومى

 (كلالا)و فلق نلعتم (اهعيجج فر رفا ل عاف :رورمذال رمدقلاب (ايلا)و عراذمل- عن (فاخعو) 5

 فناردعموأ ضفاللا عزب ناب ودخم لو هياع ف وطعمو هل-اللوعفم (اب تلو 00 فا*#لوعفم

 (عف)و فلذهب قاد: م(دعب)و ريغالكو أت أوأ نأ عملوالا ناك ذاالا+ 1ءساكال اههالكو لاحلاعذوم

 م تتح وهذ ىلادوعب هيفرتت..هريعذ ل ءافلا بئانو لوعف هال نب 0 (انلالووبما انه(دقلو هبلافاضم

 (عفرا) 5 عفرلا ةلاح ىف فولأم فد هب مالكلار دقتو فوذ< فلآ قا عنمو - /تعنرع مشوش تلادق

 سمأل_عف(ررحا)و هباعمدقمر 0 هةردرضالرودةء(اببو) مفراب قاعتم ( واون) ولءافورمأ لعف
 فعضملا مالا لعفىف هب رادلا كقلاورم راو 2 و 0 ةعبرالا هحوالاد_حًا ىلع ماغدالاك هب
 هيلع هإبقام هلال وزعت مو هإ]- 0 ىلع فو اع ءمرمأ ةلمهملاداصلا رسمك (يناو) نيعلا مومذملا

 مظانلانالىدو كءالافالح مدنا ىفعزاختلا بابن مالفذحلاب أب نم موهف ءام .د.بصت و ءامب ررحاورب دةتلاو

 (ملاس) ولالاءافو انآ دعبالا ب - « مىلاثلانايدر ومر فؤرنب مومن ىلا يعل : هلوش ريال دةساوءارءال

 هلضف هنالمف ذح مث ءريمذ ف نيلوالا ل عأو هن را هفاهتمريدخالا ل عأف بصل ةاوررحاو عذرا ى هون ”الثهمف ع زانت

 فوطعم (بنذهر) هيلا عجةفاضاب رو ري (ساع)راهفودومىلا ةفدلا فاض نمعهبلا فاضم (عسج)و

 فاضأ م ةفاضالا نم 1 فلا ىلعةفصلا مدّوق ماس كا ل

 (نيذ) و بنذمو ماع ىلءفاطعلاب روركخ 6 (هيشو) * ةرورضلل لج رلضافوةةبطقدر عل اهفوصومىلاةفصلا

 آدم (انورشع) ملاسلا علا ىلا ةعداز ,ءاهلاو قد قاعتم( هي د) تدذمويرعاع لا ةرابتا هوما افاذم

 قهعوف صو وهو هيفرتتسملعافلا بت انو لوءةمال ثم مصاملعءف (قهل 1) هنو رش ء ىلع فواععم( هياند)

 رك ذام هدا اراىلعهدرفأ هكلو ةم هقدعم "ارامل لوقب تأ ةد ناكو < هيلع ا انا دج يب مز كوم

 (32) هل جواهضعب قفطاعلا مالا, نور دع ]+ تان راعم (توضرأو أ ول ءتوااعو ولوأ يابواهالاو وز

 هيلع طءامو انواهالاو هلوةريذذش هلوق ىطاشلا لاق و ةصاخ تود رن ملاح ل. ةواهاك اهتملاملا عض وم

 لاقوةصاخنودضرأ ىلع ل .ةونورسثء ىلع نافوطعم 6 *انونسل 8 ةصاخنودرأ نءرمحت ل.قو ها

 درب ل-ءافنم لاا ىل !ءبوصنم(لثمو) و رو متاقدب زكلوةد> ىلعذش ىأ ريالا وذ دتبم ىطاشلا

 مسا(اذ) و عراضملعف(درب )ول ءاقن فرحا: 0 وهيلافاضم(نيح)و فوذدث ل“ 0 مو

 ىني>ل“ مااا اذهدر دتورب دولا او هلثانب ف طعوأ اذا عز مفرلاب (بابلا) در لعاف هنا ىلع عقر عضوم

 ادةيملاربحش عفر عضومفف در طذ )هل_جوديلا فاضم(موق) د ءدراط. 3 قاعتم م(دنع) وأ ديم( وظهو) ب تار ءالا

 فوانعملوهوم رورو د موقد ةعدرطت وهولصالاو

 هنريمدو وغلا ىفرات_للاريمذلا اهلا دئاعلاو ء«لوصوملا هله (قدلا) هلح وقدلاب قلعت 5 (هن) :عو# ىلع

 ل_ةلعاقهنا ىلع للاعوف رم ىمبنالوصوم( نم) وضاملءف (ل-ةو) سمأ لعد (جتفاف ) ع ومش ىلادوعب
 (قطت) هل جو روك ذملاةدار اىلع هدرخأ و هبقكملاو ع ومجلانون ىلادوعد ريهكلاو قطني قاعتم/ هرسكل) و

 لودوم(ام)وادتمم(نوفو) + ةرممه قطن نم .لقر بقعا ىذا نفر عومي عقابا دقتو نمل

 هلطهعوذ صووهوامىلا دوعد هيقرتت ملعاقلاب ثانو هلوودحال ىن

 ١

] 

 افرام ١

 .* (قثد) هيلانو)ةفاضارح لش ىف ىممعأ

 مسا



 اب 5

 قاعتم(سكعب )و لعافلا نع ةياياا ىلع ع وذ ص نفر سم ريمداهلادئاع'اواهتاصل وعفا مساولودوممعسا

 عضو مالباطخ فرح لاذ فال اوهيقشلملاوعوملا نون ىلا: :راش اوهو هيلا فاضم ( اذ وهتوأهءّدساب
 لعف (هبتناف) وىثامنوثربخ عذر رعض 0 |وعفااو لعاشل اولعغلا نم 26 هذأم عدا ) ةلوبا ارعالا نماهلا

 سكعي هؤأمءّد اهي ملا نونو ىنث ىذلا نونو ثدبلارب دقتوة فن اتسم هذهو فو ذة ةاع: مو لعاقو أ

 ىلع مفر <: ىف ىم»الودوم (امو) * صاري تلادارفاونينونلا نيب ؛ىرفلانم هوامعتس ال «ةناق كاذ

 ريل (ةيقرو فوذ ا «ممعنوات ىلع فوطغم (فلأ 5 اعمعع قاعتمت ءهدر ورضالرمعةلاب (اني) وءادالا

 اهج فلأو امهلداعحدةةل> وامىلادوعن هذ .فركتسم ريكد لعافاا بت انولوعفملل ىن .مض امل ءذ (اعج)و

 ى) و عسج عوف ص يأ اداعامىلادوهبهيذ رثةسمهعوف صو لوهعمال ىنبمع راض ءلعف (رمسكي) والطالل
 ادتيملاريح عفر عض ومى هقلع:مو رسكر هاج و لالا ىلع بوص:م(اعم) و هرم سكه تاماعتم (بصالايىف ورا

 هع ع (اذك) يب اعمبص ا مالا دقتلاواموهىذلا

 لعف (لع>) واذ اذهقد قال (دق) ولععح نان لوعفم (تكالول ذأ ًادتبم (ىذلاو) رخؤمأ دنبم(تالوأ )و

 اع« العجة ةلجوهيلعىلاه لا هلوءقءمدةةوهيفرت:سملوالا لع-لوعشم لءافلابئانو لوهعخأل ىم ضام

 ادتبمتر'ثاممس!(اذ)و ل.ةبقاعتم(هبف) وتاعرذاك كاذودرب دق:فوذحن اد:بمريحن (تاعرذاك )وىذلا ل <
 لوعقفمال ىتيمةد_توملاءاملاب (لمق) وداعىنععضارد_دعموهوقلط:لوعفم (اضأ) وفوذ 2 هتعزونا

 هن دتبم عم تاع رذاك هإ_->وىذلاربخمريواذو اذريخهعوذ مووهواذىلادوع ه.فركت سملعافلا ب ئانو

 تاعرذ“ اك كلذو اضد أ هيف ىلبقبارعالا اذهاس“ا لعد قىذلاو رب دّقالاو هرم لوالا ادتبملا نيدةضرتةم
 (ةففلاب) و هدعباعبسن أ لوالاولوهعمللاينيمايضامنوك تأ لمحو رمأ لف م1 امن ( نحول
 عضو «فرلروالا ل امحالا ىلءرع ةيلوعشأ | ىلهبصن عضوم ف ىك“ الودطوء(ام) ونيلا ة>الا ىلءر ع قلعتم

 ع راذظمىل_ءف(فرصني )وةيفان (ال) دضودت ج3 وعنملاو ىناثلالام> الا ىلع لعافلا نعةباينلا ىلع مفر

 )0( وةشرط هب ردصم (ام)د فرص كي ملا ركل ااهمل اد اعلاو امل ص فرم الو و همقرك سم هإ] ءاقو

 كب لصأو يدي ل فوامخمو هفطاع (كدوأ) واهب ردصأ اامهإ هلوعءفمال ءانملاب (فض )ومزحو ىن فرح

 ركنسماج واو كد سح قادم (دعب) وفر.ةذعلل نو: ااو نينكاسلاءاةتلالواولاو مزاصالة مضل !تفدحنوكد

 ىلاةعجارلي وفض ريمهذو وهو هف رثذ_سمهلءافو ضاملعف (فدر) و «بلافاضم (لأ ) وازاوجاهف

 فوذ<ريوذ هلوعفمو عسبت : ىنععدحاوىلادعتمىل_ءنوهو اهةذاللادلارمسك فدر و مصخالاو فرت الام

 ىذلا مالادفلاب رح تيوب و كو مراح لعن من لعل سا طومف فدرةل ولأ ىلا عجار

 أ لعف(لعجاو )* اهعبتىأاهفدردت هنوك لاحلا دعنار ةةسمهنوك ةدموأ هتفاضامدع:دمفرمه:.ال

 قالط اا فاالاو ل_ءجاب لوأ لوعفم(ان وذلا)و هيلا ف اضم (تالعفي) و لعجابق اعتم( وغا) ولعافو
 تالعفب :ىلنافوطعماههف ةمقوغا اءاتلاب (انولأ أستونيعدتو) فاضمرب ل ” ىلع لعح اب نان لوعفم(اعفرزو

 (اهفد_>و) ب ىالط اال فاالاوانولا تو نيعدنو العشب ودل عفرةمالع توذلال ءد>او تببلارب دقتو

 اهفذ_-ريدة ءالع ىنععنيسلا رايك ب وج لع رام (صئلاو) هعسل قاعتم (مزعلل) وأ دتبم

 (قوككر ومزح فرح لو فوذ< لول ةراج ف اكل( ماك )و بصذلاو مزعل ةمالعنوذلاىأ اهفذ ورب دقالاو
 عراضمل_هذ(ىورتل) هنو :لا فذحم ءزةمالعوملد موز ةةوهو هم»اةيطاخلاءأب , وةبصقانلا ناكع راخم

 رثك الاو سارقلا ىلعماللا عشب (ةلظملو نونلا فذحهيصنةمالعودو+ا مالدعباب وسوةر متم نأ ب وصنم
 لوّءلاب بصن عضوم ىف ا هربخو ىنوك-تو ىنوكت ريس بصت عضومف هلوعفمو ىورتو كورت لوعفمريسكسلا

 لعف(مسو) ولا ىف وكت مل كلو ةك كاذو ربدقتلاو فو ذا دبا ريخ عفر عض دمى هلوةهو لوقااو فوذحنلا

 | (ام) وامن مةفوذع لاح قاعتم (ءا-الانم) رىئاثاا مس لوعذم (المعم) ونيذث ىلا ىدعتملا ىم«نمسأأ

 فوامعم فاةلارسك(قئرااو)امةلص(ىقط ملاك وسلا لوالا لوعذملا هنا ىلع بصن عضوم ففى ع« لوصوم

 ناث ادئيم هونأو لوأ
 تاانآددعم كك

 ادتبملا (ريخ قاطنمو

 همالغ وهو (ثااثلا)

 ثااثلا) ًادتيلا 6

 همالغ' مهو (هري خو

 ادنيملا( ريخ) قلطنم

 بأ وهو (قاقلا)
 نمءاهلاامئيطن ارلاو
 "أدتبملا (و ) همال-غ
 امهو (هريشوىناثلا)

 قلطنم همال-غ هونأ

 (لوالا) ادتءملا(رمخ)

 اههتيبطب ارلاودب روهو
 ىعس و)هولأ نمءاهلا

 ديز وهو عومجلا
 هل حاههتيدامو قاطتمو
 سحخنال ريغال ى ريكا

 ىمست (و) هل اهتدتيم
 قاطةمهمالغ) هل-ج

 ريع (ىرغص هلخ
 نءاري-3تعقوا ال
 6 هونأ وهو ادّتيم

 همالغوولأ )ةلج ىمعست

 ىربك هل_ج .قاطنم

 همالغ هلج ىلاةيسألاب

 ةلج ىعست (وقلطنم

 اًضا ؟قلطن:مهمالغمونأ ا

 ةيسنلاب ىرغص) لج

 ثعءق هواهم وكل (دب رولا

 مالغىنعااو هنعاربش

 قكلو قاطخمدب زعأ

 امهدحأ ناّقب رططباورلا
 نهللك فيضت نا

 لوألا يسع تادتملا
 لئماكهول:م ريما

 تناقاثلاو فنصملا

 بخ دعب طباو رلاب أت



 دب زووتريج الا ارّدمملا

 تودي زلاناود الادئه

 هنذاباهدنع امهونراض

 نودالل ةين'ةااريعذف

 دنهل ثنؤملا ريمذو

 دب زل رك دما رب_ةذو

 نذه نم عرفتو

 ةثلاثقد رط نيقيرطلا

 تا ىشهرامهنم ةبكارم 1

 طباورلا ضءب لع
 عماهصعب وأ دتبملاعم

 ءادبعدب زو_هنرباا
 اههوب راض نودي زلا

 هلخاتوك ىف( هلثمو)
 ىربكو ىرغ-ه هيف

 لامعت هلوق ْن رابثعأب

 ذا رهتلاو_هانكل)
 اذكلا لصأ ىأ (هلصا

 تفذ ف (انأنكل)

 ةكراا لمن ةزههلا

 تقالتو هنودب وأ

 ةعارتىفو مغدافنانونلا
 فلأ تايثاب صاعن.ا
 ىذلاو اهةووالصوانا

 فلالاعوقو اذ نح
 انآ ةزمه نع اضوع

 تبعك نب ىلآ ا ارقو

 يالا رادع نكمل

 نكيملتاوىأ (الاوز
 ف.فذعل ايان نكسا هلصأ
 وهنكا هلدأ تاك لب
 فلالا طاقس اودي دثنزان

 نكد نال (هنكعل ليغ (

 تالمع لماع ةددشملا

 اريجذ اهمماتاكاذاف

 دةواهب هلاصأ بجو
 لوحدي نوفنصملاعاست

١ 

 جردلزالا ىلعرب دقتلاوامهف فا فصرت دقت ىلعهنملاسوأ ىتتراالوعفمهمركم عج (امراكم) وقطصملا ىلع

 هنأك ازاد#ة.ةراثلا ىلع بوصاموأ همراكمة.ةتراالصالاو لعافلا نع لوري وأ مراكماذ ىاثلا ىلعو م راكم
 قئرملاوىفاطدلاكر ةةساىذلا مو ثدبلارب دقتو مراكملا ل>ال ىأ هل->اللوعفموأ مراك-لا س:نف قرا
 اههالاكواههحاص ىلع لالا مدةتولوالا ىلع يناثلا لوعفملا م دقت هيشفالةعمءامسالا نمانث اك هن وك لاحام راكم
 ادت اري لوعفمالءانبلاب (اردث)ةلجوردةبقاعتم(هيف)و ناثأ دثبم(بارعالا ولّوأأدتبم(لوالاف)# زئاج
 اههتدبطبارلاو لوالاريدخ هرمو ىفاثلا ًادتءلاواردقب لعافلا نعةبانخلا ىلع عوذرأا ريمضلاهبلا رئاعلاو ىاثلا

 ري_هذال اديكوتهعبج نوكي ن أر وح دنواك نهتبت 1 امب نيضرب ونزح الر ىلا عت هلوذ دح ىلءلومعملاب
 ىذلاةلصلوعفمللءانبلاب (ارصقدق) هلجو ربخوأ دتبم (ىذااوهوز لصفالفاذ_هىلعو ردقىفرتت ىلا
 ًادتمم (ىوطيهعفرد) ريسوأ كدلم ( رهط هيصنو) ريخوأ دتيم(صوق:مناثل او دق نالط دال فلالاو

 (لعفىأأ) « لوعفمالىنبمءعراضملعف (رع) وقاطملوعفم(اضبأ) ورحب قاعتم (اذك ) ورم
 ًادتبمنمةلج (فاأهنمرخ 1) وةيناش توك” نأ ل متع رةردقهدعب ناكو أدتبموهو طرش ىدوكلالاق
 اهريسضفلأواههماهنمرخ اوة_طقاننوكس نأ لمتكحو ةردقملاةيناشلا ناك ىف نكست لاري وذلل ةرسسفمرجنو
 فرع ريهضلانملاحال_تعمو طرسشلانباو>ءاقلا (الزءفءابوواووأ) ةعسرقغل ىلع وكلاب هلع فقوو

 ًادتبم ةعقاولاىأربنرك ذي هنالوالار ومأ هيذو ىسهتن | لعف ىلع درا عرتتسم ريمذ ( فرع ىفو هل ءاع ىلءمدقم

 ه/<ليقو باوملا ةل جر ىهليقو طرشلا ةلجج هنا حصالاو فالح دن. مت_قاولا طرسثلاءامم- ريش فو وهام
 دوعب طبار ىلع 15 «ةلج نوكي نا بعاهري_نال ة.تاش ةردقملا ناك لعح لك شد حدالا ىلعف طقذباوجلا

 لك اذكر: ردم ا ناك-اريدن اها ىلع بصنل اهلنا حماها لآتالهناءذموهفباعر 5 :مفمفل أ ه:مرخ 1 هل-و

 ىهفاهل لنالىتااةي ريسفتلاامأ ةدعامماللفاهل لاخلا ىف وأ لصالا ف نأ ثلاري_هذ نع اري تءقو هاج
 هناهدب ود وّدمان لوالا لا حالا ىلعاهناب رعشباعرةصقانن روك-:تالمتح و هلوقنا ثلاثلاءإضفةعقاولا
 ضرعتي مهنا ع.بارلاةيمستلا درت ىفالا نافلةعالا مما عم ريمذأل ةرسفم هلو5 ىلعرصتقا لا هربت ضرعتب مل

 ىني-_ءوف صوأ كلذك نيدو -:موأ خسنلا عيج ف نيعوذ صانوكي نأ اماول_ةعالوءان واواووأ هلوةنارعال

 ناو بوصنم ىلعع وقر فطن الذا ىلا ا!لامتحالاىانل والا ناك ن افاهضعب ف نيد وضنمو خحسنلا ضعب

 لوال !نيعتن عف زل محسن ىف ثلاثلا ناك ث او ع وذ ىلعب وصنمفطءبالذا لوالالامت>ال'ىفانىاثلا تاك

 ةيناشتناك اذاناحح زالاض انالامتحالا ء«ىح امه صنرب د57 ىلع لاب الىاثلا نيعتب بصذلا مسن ىف و

 ةبناش توكست نأرب دعت ىلع لوةنانالاهرمت ظل ىلع فطعلاق كلذ ريغ تناك ن اواهريح هاج لك ىلءفاطعلاف

 سماخلا اهيلع فطعام كاذكف هل جالان وك الوهو نا شل اري مذرما هرم نالاهربحم هج ىلع فطعلارذعتي

 ةغل ىلع فلالا فذ هلع قو لوب نأ دو-الاو صاع سلع. رقغل لعنوكسلاب هءلعفةو هلوقنا

 مار اناوعوبط راها داع ايار شد دات تدع َن نط اتا ىلعت 0 م ر

 نياهبيلعهبناك طرسشلا باو ةطبارعافلا لاقي نأرب رخلاو ءافااالاهدعب ىلا لآ باو+ااءاوءاغل |سفن

 ةفطاعتناكو لذا فطعالال طب رلاوة يسب ادر لا ربع ءاغلا ناداعس تن اي ب ارعا ىف داق وهدسءاوةىما ده
 باويللا وبا اول الومعم ىلءءاغل الوتد ف لوقا !لجأ هنأ عبباسلا ىهتنابا اوعلل جينح اواطرشاهدعبامن أك

 ا اديرءاحتاوكت طرمشلا لعف نعاماسم طرمشل اوب ىنعملا ل.ة:سمناكت اباوجلان ا هليص دو تدعم صام

 ىآ ثق د_هفلبق نمدقعص.ق ناك ن اىلاعت هلوةكءافلاثا دولمة ةردقمدق تناك نافالاو ءاذلا هلة دنالق

 توك نءاينسم سبل ىد_صلانالو ىبءلاىفضامهنادقر دة ىلعهنوك لنلدوىطاشلا هلاف تقد_صدقف

 ىضاملاال طرسششلاتاوحدإ+-اوادّ.مراعذ | ىلع الذ لثهنافورخنبالاقو ها ىل#.ةنمدتدةصرهقلا

 ءلدحو



 لد

 ريغ طرسشلتاودأ نمئث دعب لعفلا فال هنا نمهواصأ اف ااخم ةردقمددعناكو هلوقنا نماثل اهدحبو,
 الاعانهال5 «عم ل 'رعأ هنا عساتلاداعس تنام رمش ىف ما دهن اهماع صن هدعل لعقب أرم ل اذاالاواونا

 قل [هنموح اوهلو ةتارم ةاعلا فرعلابن اثالوعقم فرع تل هفلامج هلوق ىفاعجس برعاق ري ل نام لا

 ءاوت الا توفل يدا مزج ىطاشلا لاقوالمأ بيترغلا ىلءوهأريخن ان مأدتبملا نيعنمو ربو أ ديم
 ووهذىأفرعدقذ ءابواواووأ فل ءنمرجخ ناك لعفىأو تدب .لارب رقتواهدعل رور 4 اباهصاص“ الور 5 اب

 هلوعفمهي ةركت_ساالعاغا !تئانازه ىلعف ىع» ىنعما: مك «فرعن توك تألمت و الّدعمهن وك لاف رعد
 ىنعمىلعرد_ةملءغبهيفلوعفم( فلالاف) عالتعم دقق رب دقتلاو ه .لءمدقمىاثلا هلوعفمالةءعمولوالا

 لعفلارك ذر لوهدعيميسالا بصتنافراملا ف ذق.بفونا فلالا ناري دق ةلاو رلاغتشالاو عسوتلا لد دس ىلع

 ونالهبلوعفم (ربغ) ووناب قاعتم (هيف) ودصق ىنع؟ ىوف نمرمأ و واولا اسك (قاز وةرسط ع هع ءاذختس |

 دب لوعفم (بصن) رونا ىلع فوطعمولءافو سأل عفرهط أ ىنعيلادلارسكب (ديأر) هيلا فاضم (مزجلا) و

 اورج عضومف ( وعدبك ) ىفوذحت فوصوم ىلعتي راجهيلا بصنةفاضاب رحل ىف لودوم(ام) د
 رقتسا ىذإا لعفلا ب صتدياورب دقتلاو فطاعلا طاقسأب وعدب ىلع فوطعم (كرب ) وفوذء<؟قاعتموهفام
 لعف (فذحاو) ىون نممأ لعف (وفاز روفاب قلعتم(امهق) ووناب مدشملوعفم( عفرلاو)# ىرن روعدنك

 فاض اريمذلاو فذحاي اب ودنم نوكي نأ له“ - (نممالث) وفذحا لءافنملاح (امزاج) ولءافو صأ
 فلالاوواولاةثالثلا قرحالاىلاو نمل الئجاوأ فذ جاو ىأ فاضم فذح ىلع ةئالثلا لاعفالا ىلع دئاعاما هيلا

 لودعم رامزاعاب وصنمن.مالث توك نأ ل متع ولابءتالاامزاحىأ ف وذحامزاج لومعمو فذدحالفءايلاو

 دوعي نأ اذه ىلءنيعتب هيلا فاضااريمكلاو نإ[ الارإ ك رع افرحأ فذ>!ىأ فو ذع ف ذحا
 طرسشل باو هنا ىلع وأ بلطلا سفةباما مالا باو ىف موز <عراضملعف (ضقتز وةثال لا لاعفالا ىلا

 نوكينأ لمحو ى دون ىنعجب ىضقتنا ىلع ءانب هيالوعفمنوكب نأ لمتحي (كح) و نيدأرلا فالتخا عر دقم
 اكل تعن (امزال) واسول جت دعق د ىلع مست ىنع؟ىذقت نا ىلءءانباقلطمالوعفم

 «ي(ةفرعملاو ةركسنلا)*
 مساءرب دق: فوذحت فود وم ىلع "هل ىراجا نوكوأ مسقتلا صرعمىفا موك كلذغ وسوأ دتبم (ةركس 01

 مسالابنامئاق ة ةفرعملاوةركنلا ئصو نالثدأ ًاتلاىفادت يلا قباطمل هب اق لهب مواد تاريخ ( لداق) وةركع

 عضومف (لآ) وامدةءارعجخ هر ا فل امتنوكي تأ ل متحت ورضاحةمالعلا لوقتاكر 0

 للا 01000 (عقاودأ) ولأ نملاح (ارثؤم ( وهلوعفمىلا فصولاةفاضا ع نم هببلا لب :اهةفاضاي رح

 نوكينأ عصب الوىر اوهلا لاف عمسال دعاشما هتمدعةنانك ا ًاوىلاعت هلوةد>- ىلء«4بقلوعفم (عقوم) و

 ىسمتناهسف:هيلعلا تلحندإكلذك ناك ولذاهعوقوك اعوقو عد عشب ناالءإ ىف عقينأ ىنعمانالاةلطمالو اوعفم

 دياعلاوامهلسلوعفمالءانبااب (ارك ذدق)ةإبجوديلا عق عقوم ةفاضاي رحل ىفىع«لوصوم(امز ولمأتملف
 ىلادوعب :نيمد هيلا فاضماوأدتبم( ريغو )*«قالط اال ف االاو لعافلا ماعم ماعلا 31 ذقرتتلاريملااهملا

 (ةفرعم) وىلوأ لوالاوةركتلا دح نمروك نم | ىلاوأ ةركسن ن مداه: ماركذملا ىلاوأ م..الا ىلع : ةعقاولاةر كلا

 ىذو) مه" كلذودرب دقت فوز اد:ياريخ (مهك) وم اكركذملولدملاو ىلغفلةفرعمث دن :أنو ادةءملارمخ
 مس لوأل اوعشم هنا ىلع بست لدت ىف ل اوصومما (اف) * مهىلعتافوامعم (ىذلاو مالغلاو ىنباودنهو

 مك نغلا عتب (ةمغ) وبدجاص ىتععىذةراح ةروسكم مالل وامل دافوذ كتر ةنسساب قلعتم (ىدل)و

 ٍتنأ لع فوطعم (وهو)امنملاملا عضوم ف( تن "اك ) وةيبغىلع فوطعم ( روض-وأ) وعلا فاضم
 تيه«لو#تى ءرخ أ اهمدعي و ةران ءابلان ىلا ىلاو هسفنب لرالا ىلا نيثالى دعما ىجد نمسب ؟لعف 2 مو

 بجاصار نسا ىذاا مالا مسثيبلارب دقتو ءابلابانور معاج فاثلا م «لوعفم (ريمخلاب) ودب رب وادب ز رىدا

 0 6 ه) ماسلا فان (لاصنا) وادتبم(دذو) 5 وهوتن أ اماشمهنوك ةلح قريه ضلاب روضحوأ ةديغ

 نا باو.>ىف ماللا
 الب ةنورقملاةسطرشلا
 الاوء_هاوق ىقةيفاثلا

 ىلعال_جاذك ناكسا

 : وأ باوبج ىاهلود
 انهت مالديطرمشثلا

 3 اودروهجلا عمو

 ' هزامأوناباوجفماللا
 نكءلو ىرانالا نبا
 : نم كاردت_سا فرح

 لاف اك تراقت 1
 نكلوهنلاب رفاك تنأ
 ؟دّدسماناف ىيرهتاوهانأ

 ناشلا ريهذ وهولوأ

 ' ؟دتمم هللاو ناثأد تيم

 ادت اري ىف رولا
 نو بلاذل اوه ملال
 جاتحيالو ىناثلاربس
 ريض نعربجا.ممال طبارل

 م املا وناهللا

 اههتيب طبارلاو لوالاربخت
 ىعذلو ملا ءاب

 ىربك هإ->عومجا
 ىرغص هلج ىنرهللاو

 ىربك هاج ىبرهللاودد
 يرمي ىلا ةيبستللب
 اناىلا ةبسنلاب ىرغصو
 ى :رغصال هن وكب دقو

 نيطرشلا دةغِل يربك الو

 د ناديهو دب زماقك

 ب(ققيناثلاةلئسملا )#
 اهلىئاالسلا) ناب

 ىذلا (بارعالا نمل
 بصخلاو عفرلاوه

 ىهوز مرلاو ضهللاو

 روه#مملا ىلع (غبل
 (اريجتعق اريجتتعقاولااهاند



 فوأ ل سالا ىف ادم
 اما (اههضومو) لالا

 اهعضو4بضنوأ مفر

 (تاوادتبااينابىفمفر)

 و* )لوالاف ةددثأ ا

 ماق هل هذ ( هل اماقديز
 رب عفر عضوماف هولأ

 تا)فاثلا(و) دب زنغع

 هلمش (مئاقووبأ اديز
 م
 نيب ىرغلاو ناري
 اهدا هوجو نمنيبابلا

 لعرب ا ىف لماعلان ا

 ىلاثااىلءوادتملالّوالا

 لوالاىف ريلانااسناثثا

 خوسنمىفاثلا فوك

 لوالا فريون انا اهثلا؛

 ن*نهذلا ىلا ىلا قاد

 قو هيقددرتلاووكحلا

 كلاشلاىلا ي-اىفاثلا

 هناحردلوأ فرك اوأ

 فبضن)اوعضوم(وز
 لوالاف (داكو ناكى اب

 (نواظب اوناكو_-)
 نم نومللفب هلم
 قلعاةااولعفاا

 تاكلرمت صا عضوم

 اوداكامو) وف ىاثلاو

 نولعفي هل ذل ( تولع

 راسخ بصأ عضومف

 نيلابلا نانو رع اوداكسل

 هلدتالؤالاءوسو نم
 هل-توكيدق ناكر مخ

 ريخ هلو ةيلعفوةرعسا

 ةيلعفالا توكتال داك
 تاىلاثلا عراضما اعف

 هناركقازوح ال ن اكرم

5 
 ريم ل للللل2للل2222222227بب77بببتتلل_- تتتتاما

 هب راج ىهر لاصت او ذرمجت هنا ىلع عفر ل ف ىم»الودوم(ام) وريال هنم ىقةاهلارعلا قالت عنلاا عض وما
 عوفرااريعتلاو فوزعنا ملا دئاعلا امل «لوءفمال نبل (ادتس) هلحوتم ءذان(ال) وفوذع< فودوه ىلع
 ىليلوعفم (الا) راداسال ىلع ةفوامعم هلا او لعافولعف (ىلءالد) اديب ىف ركذ_تملعافاا نعةيانلاب

 لاصآ !ب>اصوثدباارب د_ةئوةيئانزلاةيفرظلا ىلعبوصنم (ادنأ) وضفاخلاعزنببوصنم (ارايتثا)و
 ايلاك كثكالذو هرب د_ةتفو ذأ دتباريح (ءاب هلاك ) عاديا راتخالاى الا ىلب الو هنأ دن الى ذإاريهذلا نم

 0010 نطاغلا طاقسا (كمركحأ) 1 ملاح (ىنبانم) وءابلاىلع فواط»» (فاكلاو)
 نما وك لاح ف اكلاكو ىنبا نما وك لاح ءانالاك ل تصالاو بيترتلا ىلعري نا او ففالا قد رط ىلع فاك
 اهلاو ءايلا نم لال (مضومىف («باسنم) و فاكلاب رو رجا ءايل ىلع نافوطعم (اهلاوءالاو) كمركأ
 (كلم) ةلج وىناثلا هلوءفمىع»الوصوم (ام) ولالا هلوعفم ةبيغلاءاهو هلءافةبط اخناءابو رمأ لعفهءلسو
 ثوكي نأ لفك وهكلمىذلاهملس نمنيذ اك امهنوكك لاح ءاهلاوعاءلاورب 00 كلانا

 (انبلا) وبه.قلعتم(هل) وهيلا فاضمو لوأ ادنب» ( رهتم لكو) ل اسر دقتلاوابفوحالو هومام

 ريعضا اورو فاثلا ادتبملانيب طبارلاولّوالا ادةمملاري هرمو وهوىناثلا ادةماريخ 0056 هلو ناثأ دم

 لكو ربدقتلاوماللاب رورلا ريمضل اوريخ ولؤالا ادتيملانيب طبارلاو ةلعاقلا ىلع عو ةراابعف راكيسللا

 ءانبااب(رح)هإ_ وعيلا اففاةفاضأب , رح عضوماف ىمسالوصوم (ام) وأدتةبم( ظفلو) لب ءانباارككم

 ادتباارم د عذ 7 عضومفف ) انفاك ) ولعاذلان ع بئانلإ ارحف ركنا ريض ااهملادئاعلاوأمدإ هل اوعدملل

 عوفص بصف راجسمريعد لئاعلاوام امل نما ان ءلاي (بصن) ةلجوهيلافاضهلوصوم مسا(ام)و

 ا د رمضملان مرح ىذا ظفلور ل2 ةلاو فوذ_<سصنورح قلعتمو لعافل ا ن نع ةيايذلا ىلع

 ]دن ([) و عفرلا لعنافولعم (رحوبصنلاو) صاصتالا :دافالءبلءمدقت مصب قاعتم( (عفرال) + هدم

 ةرورض |د:,لا ىلع ىلعفلاري_1نالومعم مد_ةفرحو ب هذااو مفرال لان ل_دالاووربدخ ( (مص) هلجو

 كلذوهرب دقت فوذعنادتبارب_ هلوقءولوقةلاو 4لوةمهد-هبامو حو راعملوقلةراجفاكلا (فرءاك)و

 (انلن) عا اوتا(ا :ا6) وف ةرعاب قلعتم (انب) وهبق ةركد_سم هلءاقو ص لعذ فرعا وهلا اننفرعاكالوةك

 غوسوأ دنم» (فلأو) 5 ناري دعب امواذل: وان لوع ةمةيطعلا ىهوةحنم عج (خأا) و لعءافولعف

 لودومامو ادّدبملاربخ عفر عضو«ف(ال) و هيلعتافوطعم (نونلاو واولاو) هيلعةفرعلا فطع هيءادتبالا

 لولد لاخلا فذ_> ىلءام ل< ىلءفطعلاب رور<(هريغو) امدل (باغ) ةلج وماللاب رح عضومى ىمعا

 نونلاوواولاو فلو تيبلارب د_ةتواماق ىلع فوطءء(اًذعاو)فوذ.- ن ادتباربخ(اماةك) ولاثملاباهلع

 ( ريع نءد) «بتر ارمشتلاو فالا قب رط ىلءاطعاواماةك كلذوا. طا هوك لاح هريغوأ 'نائىذللةشاث

 نم (راتس) ةلجو رخؤمأ دتبمهنا ىلع مف رل تف ىع»ا لوصوم(ام ام)وهبلا فاضم (مف ١ ومدة مريخ

 هلجوةفودومةركنامدوكعت نا لمت و عف ذرلا رب_م5 نم نئاكر ثدس ىذلاو رب دةتلاواموإهلعافلاولعفلا

 لعفاك كلذو هرب دقن ” فود عارة مريخ (لعفاك) و رتتسس مسق مفرلا ريم ن مور دهتلا واهل ةفصرتتس

 نأ لمتحب ( امبتغن)وقفاوأ لعفتنا هرب دق: فوذحت طرششل باو > هيا ىلع لعفابا اوجفوو زجب(قفاوأ) و

 مزح هيو فطاعلا طاق_سايقفاوأ ىلع اف ةوطعمن وكب تأ نأ لمت و ىراوهلا ىثمهماعو قفاوأ نمالدب نوكي

 لوعفمللىبمع راذم( نع )ازا لبةتسملا ف لمعتس وىضاملل فرط (ذا)وهعرب رغااوىدوكملا

 0 وعافترا ىلع ةيراس ل كاوزجبل فان( عا انتراروادتمم (وذو)*«لعا غللءانملاب سنلا ضعب فو

 نم فطاعلا طاق ءابانأ نع ناف اا اووه) ا زو< وادتبااري_تهلع فطءامو

 (لاصفن اق ومبلا فاضم( (باستنا) وأدتبم عفرلاب (دذو)* وربح (هينشتال) لجو دتبم(عورفلاو)لّالا

 هبفراتسماههلوأ نيزثاىلاىدعت:د لوعفملل ىنيمضامل-ءف (العح)و العدع وذ نم لاخلا عضوم ىف

 ربح عفر مضومىف هءاوهعموالوح هلج وفاثلا هلوعفم(ىانا)و ىقالط لاله بق فلالاو ل_ءاعلا ماعم متاق

 1 ل ير ط7 ا 1 ار اكل ك1 11.1 كال دك امل 111 وول د لأول ل1 او را 15 ا10101131لاا كولا

 أذتمملا

 نو ومس



 اااه -

 0 ل

 | قل

 زو و هب ردصملا ناب
 ثائثلاغأا داكربش ْى

 اهدحلاوقأ ةئالث ىلع
 لوعطاب هيشمرع هنا

 لوعفمباصتنا اذن اهمجوتو فلالاباذو كسلا ضعب ىفوالعس فرت: تللاري ذا! ام_منوب طبارلاوا دما

 لآ ء+وازه ىلءعر د_هتل اواضنأ قالط دال فاالاو لعافلاماةممتاقلؤالا هلوعطمىاباود لع 'مدقمالعط ناث

 ىلعع وفم رثتسم ريمذء ذو صقنلا مزالم ضاملعف (سيا)و ادتبم (عدرفتلاو) باصتنااذىايا

 رثةسملا سيل مسا امهنون طبارلاوادتيااربخ عفر عضومىفاهملوم عم عم سدأهإ جوهري( ذاك م) و همنا هلا
 لعاق ن ملال ىلع ب وص:م فوذ_ ع؟قاعتم (رامتءاىفو) * اهل لالة أ: سمرب1ناوا دثيملا هاج واق

 ىنعم نعذهليقت ىدالف راتااخأ] و*ىحلعاف ٍ(لصفتلا) و عراضملءف(ءىت) وةيضان(ال) و*ىك

 ىرد_هم فرحة مهلا مغ ::(نأ )و ضاملعذ(قأت) و هطرمتش لهو روهجلا دنع هياوك بوصه طرم لا

 ىاثلاونيد رصيلادنع

 لشعلاغ اب همسشم هنأ

 زاثلاةاوعا ىلا
 3 0 : 7 ةفاضان ضد عض 0 و 0 لعافامتاسصوناو ء ىح لعاق( ىل_هتملا) ونابب ودنم(ه ىع)و

 ىو 00 هيلع هلبةامةلالدإ ف وذ اذا با اوجوفاذملا ف لمعت الهيلا فاذا نالىفاثلا نود لالا لوغلا ىلعاهملااذأ

 ةكاثلاوةيناثلا) 1 لءف(لسد) ب ل_ ءقنملادىب الذ ىلهةااع ىب ىأتاذاراتخاىفاتسان هوك لاح ىلع: 1ع ىحالورب دقدلاو

 ماضأ ةرواطم ىه موهير قل لصفاب لو ,ععم(ءاه) ولص ىلع فوططعم(لصفا) و ري.ذمللانه(وأ) ورمأ
 : ءةاولاوالاح ةعقاولا ةهعن

 ثوثلاوامتا ايئابلأس لس قف هز مهلافذ_ع لاد لاس نم صاوهو هملافاضم ( هنيئا 9 ءلصل ىنعملا

 ىناثو لص الاو نيةاضم فذدحرب د87 ىلع« يناس ىلع فواتعملودوم مسا (امد)» 0 ءءانلاو ةهياقوال

 فاذمر د: ىلع بسنا يدع تأ ةايقاعتم (هتنك ف) وامدإ <“ (ههشأ) هل واهريغوأ ءاههش 0

 هر ادالاو وم دعم رب ) كاد هرم (ىمتنا) ةلجوأ دتبم الحلا ىنهع(فلانا) و هتنك ءاهاقدرا 50

 هينئادعاهو رب دوتلاو اذ 1 فاسم فذحىلءرخ و ند 6 5 ةاحخ) وهتنك فر م دااق ال اىلا لاذك

 يل لادن م عواشم ل - ءف ةزمهلا عطقب ( دار راددخاب ؛ مدقملوعفم(الاصت او) ف الخل اى لاذك

 ضاملعف ةزمهاا لصون ( راتما) وهيلا قا موأ دم( ىرب ريغإ هنالط الل فلالاو لاصتالاراتأو رب دتلاو
 ىذلا ادتياارب_مدعبامو راتخاةلجوراتثالهيلوعفم (الاصفنالا) و ريغىلادوعد هضرتت م ريم هلعافو

 ى)لومدتلوعفم(صخالا) ونيزكاسل هال الرسكو لءافو صأ لغذ( م دقو)# قالط:ل ال فاالاو ىريغو»
 ىلعبصن عضومىف ىبسالو هزم(ام) رةفيقخلا نوذلابدك ؤومرمأ لعف (نمدقو) مد_ةد قاعتم (لاصتا
 (داغافر) 55 0 ها الاد تنش) هل حو نمدع ةلوعفملا

 ىفا وهفوئذاملاوف نيءاارمس 5 مل نم سمأ لعف ىازلا هب(مزلا) وه ا!فاضم(ةبترلا) وما ان قا عمم

 نمءاهلاو حاب قلعتم (ه-.ف)ولءاقولعف بلا ين وزيت ه(دقو) مْزلال وعم( الصف) رعراذملا

 ةةرلاداعتاىفنرغلا 8 دقو رب دّةتلاو فود 2 قاعتمو 3 لوعفم(الدو) وة نلادات !ىلادوعثهيق

 وع ةلاخلاةبصنلا

 مهانأ اًؤاجو ىلاعت هلوق

 همك 6 روك ءاشع

 لع-فلا نم تن وكس

 تبصنل< ىف لءاقلاو

 وا ولا نم لاخلا ىلع

 ل و م اشو
 هّنلا لذ هلوقوة.ةرظلا
 نوكامبرقأ مسوهبلع

 دحاس وهو هن رز نمديعلا

 نم دح اسوهو هلمخ

 لري طاوادتنملا

 0 لاحلا ىلع بصأ

 0 دعلا ليقىلإةهسسلا هيلافاضمةرو ريخالرصقلاب (ان) ومْزتلانبوصنم (لبقو) د نب ريمذلا ال: عمالصو

 5 هك عضاوم بئان(نون) ماظن قف او.للوالار وهشنااو صآ لعفاهدهف»د دلوعفمال ىببم رضام ل _فءانلا مذ ( مْزرتلا) و

 نون مزتلا رب دّقلاوهءلا فا ضمواولارسكب ( هياقد) و ىفاثلا ىلع ب وصنم هيلوعةمولزالا ىلع ع وذ ملعافلا فالافوعت لوتلابةبكع
 هقلعتمولووهعحال ىنيم مافنو ريسخ ادت لطادت ىذا )ل عفلا عم عمها خوك لاح ىف سفنلا ءابلبق هيأقو

 ًادتبم قالطالا فل ون «وملالادلاب (اردن ىتيلو) ريخوأ دتبم( اثق ىئاءلو) ) « تيب ماقندترب دقتلا اوفوددح

 سكعاورب دقتلاو فوذ#< هل ارعفمو سمأ لعف (سكعا)و هيلا فاضم(لعل) وس كءاب قاعتم (عمو) ربخو

 هنا ىلع بوص هل اوعقم مس !ءام اا ريخ) وهرفرتم سمع« اود صقانلا ناك م رحأ ( نكو) للعم ا
 دعب ىذإاثدبلا نمةهاك ل وأ« لالا تددلا ع 55500 لاصت اواري_ت؟قاعت.(تايقابلا ف )# نكريخ <

 هقأ او ضام لف ( اقف )و هلماعىلءمدقم هل-ال لوعفم (ارارادذاو) رعشلا ىف عبةوهوان ذل ىجهل

 لعاف (شعب) و ىم ىلعف وطعم( ىنعو!فاذمفذح ىلع هلءاق لءمدقمفة-ةلوعذم (ىم) وقالطالل

 قالط الا فلالاو نمدلص (اةلسدق) هل حوهبلاضعب ةفاضان لمار و ردو كوم مما ممملا خذ( نملوففح

 لاقةيكع ةيلومفملا ىلع

 ةيكعا مما ىلع ليلدلاو

 عتننأ ىلئلاو) لاق

 فلوالا ل وعمالة بلان

 اديز تن طوحت نط بأب



 نم رغب هلمخ(أر شب
 رتئساا هلءافو لعملا

 ىل مصل طوءىقدعذ

 نافا ىناثل !لوعشملاا منا

 ثلااثلا (و)

 ىناثلالوعفمال ةءلان)

 تلءاوأ 9 باب

 (مناو بأ ار ع اديز

 مضومف مناف ولأ ةل مذ

 لوعفملا اما ىلعبصت

 عقت ملامناو ثااثلا

 لوالالوعذمالة لات
 هلوعغم نال لعابأن نم

 لصالاىف ادةمىفاذلا

 هةل_جنوكالا دتمملاو

 هما مكاارلا
 (لماعلا امع اةلعم)

 لمعلا لاطبا قماعلا و

 ءىحنالةهؤاقياواظذل

 ءاوسم الكسار د هلام

 نموأ ملء باب نم ناك
 ملعنل اون ) لوالاقهريغ

 (ىصحأ نيب زخاىأ
 ًادتبم نيب رااىاف

 هن نا

 ىدحأو هللا ف اّضمَو

 ضام لهعفوهوهري

 لع ليضفت مس ال

 ا

 بصل عضوم ٌق هريحو

 معن ىلو عم ل مد

 اهيأ ارظنماف) وح اثلاو

 لعف هنا ىلعمزح عضوم ىفلاكسلا ىنعع مالا نم ضاملءف وف ان. اءانلا عش مفب(2) رد باع هك ]| لضفت مما (كزأ
 ا || (اماعط) قالثلا ن هنال
 هنلا فاضموأ دتيماهمأف
 اماعطودهريس-خىك زآو

 ًادستبملا ل جوزيبغ
 و رعمبلا فاضم (سعلإو فوذعادتيل ريخ(ديعكا لوهنلافاضم (هفاضالا)و عاش لءاف(وذ) و بصن عضوماف هربخو

 (ىدل)و لقب قاع منونلا دب دشش , (ىندافو) «اراراعضا ىنعو ىنمثوف فاس لق نم ٌسضعب فدحخر دقنلاو

 ىندلو رب دقتلاو ف فضقلابىف ارب لذ ء]إوهيفركتسم هلءاقو ضاملعذ فا هلا تشب (لقلوأد- #ةبماهفا مدل

 ىلع رينا لومعم لق ”مزاب ؛لوالا لعف فذ+لاب وأ ى. قاعتم (قدقفو) دب ددشنلا فدا لق 331 فلا

 ىلع فوامعم (ىناطةو) رعشلاب صاماهه الكوهياعهلومعم دقت و لأب ىلغار دصملا لاس عاىاثلا ىلعو ادم
 ثونلاب يراوهلا هطيضوادتبملاربشءافولا نم (ىب دق إو قاطمل رمسمال ًاوأدتبم(فذحلا) وىندق
 «(لعلا)« ىنطقو ىف دق ىف ىفأ دقاضبأ ف ذا اورب دة: لاو ىفذ ١] نم

 (هلع) ونيعب لعافنملاس(اةاطم) وهتعنلوعاملاو لعافلاو لعفلان« (ى سما نيعد) لج وأ ديم( صسا)
 مدقتملامساىلادوعب ىراوهلا لاو ىعمملا ىلا عسب ىدوكملالاق هلع ىفريهذلاوسكعلاز ودع ومس اريدخ
 ) رفع زو ها ىدلع ع نسح اذهو لع سانالا ضعبلاوعضر ودعا هلوق نمموهفملا ص خا ا ىلاوأ واهنلع

 (امساو) « رفع ىلع تافوطعم(قشاو وذل .هو مقلشو# قالو ندعو نرةو ءاقنرحو) فو ذاد.ة باريش
 انهساىلعنافوطعم (ايقلوةينكو) لعلاىلا دوب هبقرتت سم هلعاف 'وضاملغف (ىأ ) وك لعاف نملاح
 مس !(اذ) و هيفرغت_.. ههلءافوةفيغحلاا نونلاب دك مرمأ لعف (نرخأو) اهقلوةينكوامالعلاقاورب دّوتلاو

 مدقملوعفم (هاوس) و طرس فرح ةزمهل ارسك,(تا) وترخألوعفم هنا ىلع بصن هل ةبقالا ىلادوعبةراثا
 هاوس نمهملا فاض !اريوضأ او كلذ مطاخ هلامهفلاخوروهجلا هيلوةب الامم فرطربغىوس لا هع: ءاوردصل

 ىلادوءنهيفرتت سم لءافو مزح لحمىف طرمشلا ل_هفءأهل ارسكب (ابعص) راسل عا موكرا بةعاب ةينكسلاىلا دوعب
 هرخافة تكلا ىوس بَمألا بنار دهعءلاو هيلع مده: امةلالدإ ف وذاك طرم طرشلان ا اوحؤو قلل ىلع عقاولااذ

 ريهطوهراهمسافلالاونونلا فذح مزحة مال عونا مو رت اطرشلا لعف /انوكي )و 5 رم فرح قا

 لعففضذأو طرشلاب او هل ةطبارعاغلا(فضأف) وانوكي ريس (نيدرفم) وبقالاو مسالاىلا عجر نان

 ةيفانالو طرمش فرحنا (الاو) قلطملوعفم (ام>)و طرشلاب ا اودا ملا ىلع مزح ل < ىف ةلا لعام أ

 الب ؛ةنورعمن ا ةادالا نوكود. اعهل.قامةلالدإف ودع طرسلا ىل-ءفو جر 'براقتلمالل ا ف نو: لاتعد و

 لثمو طرشا|باو> هل اوهيق رم سم هل ءافوهشاعتم عمام مذا فذح نينث الرعد مرمأ لذ عسب 0 وةفاح ]|

 جاه كل هللا تاس 2 !لعفب نمد هل اوةنماهذنك رو رضالاهفذنس هناالاءاغلا نانو رقمتوكر تأ بحت اذه

 لادلارسكر(فدر) هلج و فود <*فوصدوهىلءراح وهو عسبتاب لوألو ءفم هنا لعبد لكى (ىذلا)و

 تاور دقوتلاو فوذ< هلوعقموهشضرتتسا | فدر ل عاف دئاعلاوىذلا هد ى ىعمو انز 1 ” ىواسم حدقالا ىله

 (لوقنم) وهعلاريعخأ اومدقمرع (هنمو) 5 هيأ ارعاىف هل ,ةاملوالا فدرىذلا ىناثلا عستاق نيدرفمانو ال

 لضفك كلذوهرت لقد 7فوذ<اد تاريخ (لضنك )و هيلع ص“ لا هريحخ مدقق: هب هي ءادت الا غوسورخؤمأ ديم

 رب دعتلاوهيلا فاضم لاععرا) وهيلع مدة: اري ةلالدإ رمش فذ ادم( وذو ) لضف ىلع فوطعم (دسآو)

 هريخوأ دتبم (هلجو) * داعس ىلع ف وطعم (ددأ ر) صك فوذحنادتءاربش (داعسك) ولات راو ذهنمو

 عم ىنععءايلاوابكربقاعتم (حزع) و هل+ ىلع فطعلاب لحل ع وف مىمممالوصوم (امو) مدق:5ف وزد
 طاملناج زااو حيم عم ب كر ىذلاو هل :مورب دقتااوقالط لال فلالاوامّوإلوعفمأل ءانيلاب , (ايكر) هلدو

 ( هب و) و مث قاعتم/ ريغب) و ط رست فرح (نا) وءادتنالا ىلع عفر ل فج سم بيكر تكرملا ىلاةراشا (اذ)و

 لمتعواذري هباوحو طرم لاو طرسشلا ب او-توكس: 0 (اب رعأ) هلو ظارشا

 برعأردصم كد لت نر دّعتلا ىلعو ماظنلااذهىف هنداع ىلع فود طرمشلابا اوحو ريذلا 00 نا

 برعاف هيوريغب عنا فرصنالامبارعاب رعأ يم بدك ب بكر ىذلااذذ_هوىناثلا ىلعرب دَعَتلاو ولا
 عاشب قلعتم (مالعالاف) وضأملعذ (عاشو) «فرمدنن الاميارعاب رغأ هب وريغب مناا ذهولوالا ىلعو
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 ةيماءلل فرصنيالهناف رخ ا شب سع#دبعأر شب لسبق (ةدئاف) جاهلا حرش ىف ىشكرزلالاقةرمسكللاب
 نيس طاق لل نس ةد رعلاةهج نم لصد و ىسرافلا نع بابعلا ىف اكد ثدنأتلاو

 سك“ فرصو دبعل ادرم هك ثلاثلاونيسلا متفولا دلارسك ىاثلاو بيكر ثلا ىلع نا

 (اوهضوو) «ثين :ًاَملا ةلاوترلعلل ف م2: مريغوهوهنلا فاضم (ةفاعق) وديءىلعف :وامعم( نأ آو) انهدارا

 فقوا وعضو لوعقم(ملع) وهيلافاضم(ساندالا) واوءضوب قا«:م (ضعبل) وبرعال ريمضلاو 0

 (اظفل ( دعلا قايم (صرغتالا )دمل-عنم لاخلا عض ومى (لعك ) وةعب رقسغل ىلهفلالا فذ هماع

 هلجوساذحالا معىلا ع. جرب المس ( وهو)ةضاخ ظفالاف ور دّقتلاولاح فذد ىلع ضفاحلا عز زا بوصنم

 ربع (كاذنم) «: رو رالف زمهلا تفذحمعأ لصالاو لضفت م امعن وكي تاز وحو وهرب( مع (

 فورالاوخ اءام دلاهتنونيعلارس كي(طن رع)و رخ - ةمأد بم( مأ ) وسنجلا لع نمجوضوملا ىلا ةزاشالا اومدقم

 اهن :وك لاح لاذ نم طا رعمأر دقتلاو مدقتملاري-لنا ىف ريهضلانملاملا !عضومف (برقعال) وهيلا فاضم

 ةفوذ لاح قاعتم (ىاعت هال) وهلبق 3 ساكريبخأتلاو مدقتلا ىلعربجو 4م (ةلاعثاذكهو) برقءالاماإع

 1 « وريخأتلاو بدقنلا ىلعاضب رميخو أ دتبم (ةرب هل ثمو)« تاعثالاعوضومال عر ة:ساازكه :ةلاعتو ردقتلاو

 الا ةفوذ تلاع قاعتم (ةريمال) مهر و رمضال نون هناالا ةلاعث ادكو ثدن :ًاتلاوةياعل ف درمدلا نمع ون

 ارخؤمأ ددمم نار مرر اذكرو ةربمالاءوضوماس!ءاهنوك لاح هلثم مار ورب دقتلاوةق .هطاشنت ل

 م1 نوكس (: 6 مفلل) وريد فو أ |ددنم (لع)و: ةرذ ف نعلودعملازنب لاهي ئر شكلا ىلع ىف .موهو

 معو لوأ ادتيم راق نوكبنأ نأ لهتعو :د-وللال ةقيةملاثينأتلءاتلاو فوذلاريوللاب قاعتم رولا ىنعب

 اى مم تااكلااَز ةنالعلا |

 اههنيب طاارلاولوالا اداري ريحت وو هو نا :لاادتبل رمش اذكوهيةرمغلل قاعت هيءاد_تالاغوسونان أ دّبم
 م-ءراخ ىاثلا ىلعو ة ناءوشرم ءلعاذكراخ لوالا ىلعرب دقتلاو ادديملا ىبعع : م. لعربلا ه ءاوتحا

 «(ةراشالا مسا« اذك : غال

 رصتفأن قاعتم (ىذب) ولعافو سأل ءف (رشأ) ودرؤا تعن (رك ذم)و رشأب ناقاعتم (درفااذي) 21
 اهتعن فذ حورصتقا,قلعتم ( ىثنالاىلع)و نب ريخالا نمفطاعلا طاق اي ىذىلءتافوطعم (انقهذو)
 رستاوتيبلارب دقتوهيفرتتسسم هل ءافو صأ لعف (رصتقا) و رصتقا قاعتم فذحاكرك ذملا تعني ءانغتسا
 ًادتبم( تاذو)# ع ومحل او ىنثلاورك نملادرفملا تود ةدرغملا ىننالا ىلء انو قوهذو ىذبرصتقاورك ذم درغم اذ
 فوذع لاعرب دعت ىلع هيلع فامعامو ًادنملا رمحت قلعتم(ىنئملل )و فطاعلا طاةساب هنلع فوطعم (تانرد
 هبلاسهذام فالدوهو ةفرصةمهدنعا منالىوسرح ورك ذان قاعتم 6 اودفو) مال تعن (عفتر ماو

 (رك ذا)ر كنطاعلا طاقس اي ني ذىلعفوطعم(ني) وهيلع مدقمرك ذالوعفم لاذلا فب (نذ)وهرو د

 نابوناذوثيبلارب دّقَتو فوذحت هاوعفمو باظاابا اوجفمو زن عاط اعراضم (عطن) و لعافورسأ لعف

 ما قلعتم (كوابو) 1 برعلاوأ اعلا عطت نينو نذر 5 ذاد هاوس قواقاطم انراا تملا هدو
 ًادتبم (كوأدملاو) عم + نملاح (اةاطم) واضن رع اب قاعتم م وراشاع نمرمأ ةزيمهلا تب (رشأ)و

 اهطناب قلعتمد -:نمجتإ + لالا (ىداوز رصقلا نمىلوأورب دقت فوذ<ت ل ضفنلا مس !قاعتمو رمدخو

 ةقفحلادنكو ودلاثون نملد. فلالاو تطال ادرو ِجإاىلا دنسم م ةل ص (اهلجنا) وهي هعلافاضم (دعب لال و

 حرمه ةريغن م هقفاولام فالي دعبلا قلنا ىدوكللا اوةفوىراوهلاهلاق اةطناب قلعتم (فاكسلاب) د
 قءابلاو هلع مالك !!ةلالدإق وز عاغطت لومعم نملاح فوذ<# لعاف ناب قا هتمئطاشلا لاق كلنا
 لاخلا مهن له تاقثاف فاك اي ةستلمتاودالا نم مدع :امباهطنادعبلا ىدلورب دّقتلاوةسالملاءاب ىف اكملاب

 تقلوأد ؛ زاك ارتبقل ىذلا كلوقوح عضوملااذ_هكهيووطنملا حف تاك اذا با اوملاف فوذحلانم

 دا ارملا ىنعملا ىلع لدب اممالاكلا !ىنكي مل قطناباقلعتم فاكلا كلوا ذرهاط ذه قيقا رغشلا هلاخطاف

 اعأ ىدتة. انهظعلل ارهاطو لاق هناكلذ ل .ةصئذلاو هاما ميدحريخ نعم مهوأو ةنطظفالا ماكحالا ىلعالزغم !إ

 ( كلل رع - نو لوا

 راند 1 |وعقم لدسموذاه

 فصلا لاق راك ابدع

 لاش هنال ىنغااف

 انههنعل اوهةذ درطت

 نعماهقتءالأب قاع

 ىلا ظفالا ىف لوصولا

 ثبيح نموهو لوعفملا
 ىنعم ىلع هل بلاط ىنعملا
 نامعز وفرخلا كلذ

 لعف قاعب الهنا ر وفصع

 نوكتن ىبد نطو معريغ

 اذه ىلءو اه-هانعم

 ةأاجلا.ذ_هن اوكف

 نياودفم لاس موكا

 ركسفلا رظنلاو ىسهتنا

 هسقرواظالا لاح ىف

 لجلا نم (ةعبارلاو)
 ةل-جلا لاهل ىثلا

 اهلعتو اعلا فاضملا)

 تناك ةبلعف (رجلا

 (و* ) والافةيمساوأ
 حفني مولا ذه) ىلاعت هلود

 (مهفدص نيةداصل ١

 نيةداصلا عفني ةلمغ

 حلى مهفدص

 ةيناثلاواهلا مو ةفاضأب

 مهمون) ىلاعت هلوقوخ

 مه هلمخ (كو رران
 ريختاوادةملانمثوزراب

 ع هوب ةفاضأب رح ليف

 نأ ىلع -لدلاواهملا
 مدع فاضم اههذو ول

 لكلاذك( د)هنب ونت
 (ذادعب تعقو هلح

 وثأ) ىضاملا ىلءةلادلا

 لبةتسملا ىلع ةلادلا(اذا
 ىلع هلادلا (ثيحوأ)



 (ةهيدوجولاا او )تاكا

 ئ. دوج و ىلع ةلادلا
 لاقنمدنعإهريغدوج ول

 رك رنا و هر( أب
 ولأ هعبتو ارسلا نبا

 اموع.تو ىسرافلا ىلع
1 

 فرطا م او عزة عاج

 نبا لاقو ني ىنعع
 هنسهاواذا ىععكلام

 وأ) ىنغاا فمئاصملا

 ةدايزب (انيب وأ امني

 اهفذحو لوالا ىف ممملا

 ىأ (ىهف) ةيناثلاق

 هذه دعب ةعقاولا هللا

 عضوم )تار وكذملا

 ىأ (نوتفاضاب ضف
 تاروك ذملاهذهةفاضا
 هلودذا لاثم (اهماا)

 متناذااورك ذاوىلاعت

 اللف متنك ذاوليلق
 يني-ةلمعلل فاضتق

 صخر !لاتمو 1
 ىلع ةيلعفلاة للاب

 اذاكلاعت هلو حمالا
 ث.حلا.ةموهلئارمصتءأح

 نسا تيرخل تسل
 سلاحديز ثم>وأ دب ز

 اي نيتلمعلل فاذَدق

 لجل ىلا اهتذاضاواناثم

 املالا ةمورثك أ ةلعفلا

 ءاحدب زءاحا كلو

 لعفلاب صتختوو رع
 اهئ لاثموىضاملا

 وامن كل اوان وأ

 موب وأ مئاق دي زانيب
 ةناكامتا عمتلاوديز

 م

 ها مريغاذهر مالا عمو اهدحو فاكسلا ىلع ترصتةادبعبلا ىلا ةراشالات درأ اذان: أوهو دوصةمريغ
 ىسنباءرك ذاك ةيمسالا مهد_تءاهاصأو نيد رصبلاو هب و.يستهذماذهو ف اكلا نمةضراعلاس(افرتح) و

 هلاقالوصف تاءج نيس ة مالا ىنعم نءرثا.مذلا تدرس اال ىلا مى أو ةيو-الا ىعم اهنع درا منأالا

 طرا فرح (نا) وأد_ت.م(مالالاد)ىدوكملا هلاتاضاأ فاكلا نمنالاس («عموأ مالثرد) وىطاشلا
 (ةعنت#) وهيسنتلااهورب دق فوذ# تدب لأقاشملاوتندقلو ,«فمريغال ارمهتلاب (اه) د طرسش لعف(تءدق) و

 ماللاورب دةلاور دّمثلا ىف طرمشل ا ىلع مد ةمرم1ا !نالهماع مدقتامّةلالدل فوذ<# طرم طرمشلاباودسو ادي ارش

 هر دقت ءافاارب / دقت ىلعفوذعادتبا ارم ةعنت#نوكينا لمت و ىدركملا هامستر ةناهتمدق نا ةعنت#

 هناوحو طرسل اة حو سْؤد وهف ىأسؤفرمل اهسمئاوىلاعت هلوقدحس ىلع طرمشلا باو هاو ةعمت#

 ) دأ) ورمثاب قاعتم(انهمو) د« هباوجو طرسشلا هل مدع هرم نما دبا لصف ن مهتم السا ىل 0 ع

 قاعتمبي رقلا ىنععتةل هما لادلاب(نادىلا)و لعافو مأ لعف( رسشأ ) وانهىلع فوطءم(انهه)و ريمذتالانه
 لصالاو ةففيطقدرح باب نم4بلا فاضء(ناكملا)وةريسكتلاب ىنتكاو ظفالام,ت طخللا نمءابلا تفذ. تورشاب
 فاضأ مث ةفاضالا نمنكسمكةفصلا نمماللاوفلالا فذ-و فوصوملا ىلءةفصلا م دة ذىفادلا ناكساىلا
 دكؤممأ لعف(الس)وهبلعمدةمالصلوعفم( فاكلا) وال_صبقاعتم(هيو)ةرورمالاهفوصومىلاةفصلا
 دعبلاىفانههو انهم فاككاا ل-دورب دقتااوالصب قاعتم (دعبلاف) ووباذلا فق ولا قثادبأ ةقيشإلانونلاب

 اذاهوفيءافنممأءاهلا توكسوءاغلا ضب (هف) ومب قاعتمتثاثملاءاثلا خشن (مثي)و اذه ريت فرح(وأ)و

 |0012 (كلان وأ )وت ىلع فوامعمتونل ادب شو هاه امتشب (انه) وريضتللانه(وأ) وقاعن

 ديدثتوءاهلارسكت(انه)وري.كالانه(وأ)وةغيفحللانونلاب دك مممأ لعف (نةطنا) ونةطناب قاعتمتونلا

 *(لوصولا)« ”كلانه ىلع فوطعمنونلا

 (ىذا) ومبلا فاضمنزوللاهلبقماللا ىلا يناثلا ةزمسهلاةكرح لقنب (ءاسمءالا) ولوأ اددبم(لوصوم)#<

 أدتيمىطاشلالاق (ىثنالا)ولوالار يد هإ+او هنمورب دقت هريس فذ_> ناثادتبم ىط اثااو ىدوك-لا لاق

 00 وسل م ع

 ماللاوفلالاولوالا ىلعةفوطعمهإ+-اوارمتو ديم ىتاا ىثنالا توك وأ ىثنالا ىلع ةلادتناك انا ىثنأىتاا
 ىدوكملاح رشف عقو وىسهتنا ىتلاىذلاىأ هاثناولاف هناك ىوأملا ىهةنلاناف ىلاعت هلوقىئاهلثم ىعنالا ىف

 لآنوكت ناز وع و لوصول انمىأ هنمى نالاو رب دقتلاو هرب ىت ٌعلاوأد تمم ىم'الاو هصئامد» .!عتفقوىذلا

 (ايلاو) لمأتيلف لوالا عمر رخلاو بتنا ىلا ئذلا ىتنأ ىأ ءاثناو رب دقتلاو ريعذلا نعاضوعىننالاف

 ليدونب رثك الاد_:عيا اوك بوصنم طرمشلا تعم ن؟250فرط (اذا)و تدشن: مدقملوعفمةرورضالر مهلا

 ةلجحاو لاو ىذلا ىلا عجب ريمد ىهوهيفف لالا لعافلا بانو لوعطمال ىِ م (اينث)وةدئاز/ام)و هطرم هما

 ةفاضمريغ هه ًاتسماهطرشلإ ةبوصت هاذانأب نما اولا نيقابلا د: ءواهلا اذا ةفاضاي حل < ىف نم 0

 اليمو زعتنثأ عراضم ىوذ نمئانثملاءاما امض( ثيثت) وة هان (ال) وفاضا١ ىف هبلافاضا ا لمءئالذا

 |( فاراتيم *الفامتي:ئاماذاءابل اور دقتلاو فوذعتاذاباوحوباولالءادوهو نزوالورخ ارسكوةهانلا

 هلومعت مدع: الباوملاوطرعشلا» ادأ ىلعهل اومعم مدقتاةرورضا]ءاذلا طاةسا ىبعطرشل !باود تدثتال لع

 ةخاحالفهريغ نكمأ دقو طرسشلااةادأ ىلع باوملالومعم مدّعتو ءاغلافذح نيتر و رض عاست>ا مزامف كوأ

 نمرات خلا ىلع فوذ._<:لعفب بصن لى ىع*الوصوم (ام)وبارمض اال الاه لادن الل ( لب )د«' هباكسترا ىلا
 صالا لعذ نم [ةمدلعلا هلوأ هإح فواها لال امّدإهلوعفلاو لعافااولعتلا نم (هيا )ةلجولاغتشالا با

 (ددشت) و طرش فرح( تاز و ًادتبم(ن 0 او لوالا هل أوعةموهنف ذركد سلا هإءاقو

 ناب موز لوعفمأل ىبماهكش ولعافال ىبسىلوالالادلا 8 كو ةمهملا نيشلا توكسوةيناقوفلااءاتلا مضي

 طرسشلا ىلع باوبجلافاطعدالذا ف طعل اىنءمنعةدرت طرسشلا باو ةطبار ءاغلا (ال)و طرسلا لع هنا ىلع
 |( 22 را 2 2ص اا 222222222222222 22222222222

 الو
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 الف هرب دقت فوذءاهرمخو فثولا لحال ضراع هنوكسو يقفل ىلءاهعمىبمالمسا (همالم) و سنعلل ةبفاثالو

 ادةملاريخت عفر لكى هباوحو طرشلا هو ط ”رثلا باوح مزح عضومىف اهريخواهمءا عمالة لج وك.اءةمالم

 لوءغمالءانبلار د7 ىلعوتمالءالفاهدد ث3نا توذلاوءرب دق: وذ <*لعاغللءانبلارب د: ىلعام نيب طبارلاو

 ايبسنأ ىناثلاو هلبةانع بسن لوالاونونلاىلادوعن لعافلا نع ةيابنلا ىلع عوف صدد _ثنىف رتتسمريعذ

 تت انول اوددمال نيم ) اددش) واددش ع وذم نملاهلا عض ومى (نيتوزذنم) وادتبم(نونا او) د هدعب

 هلج وداعاذادملاب ضاردطمقاطمل |وععم ) اضاأ) وفالط لال فلالاون رول اىلاد دوعن همذرتت مريد لعاقلا

 ىنعملا ت الهلا ىنعمن مهيقام هيءادتبالا غرس وأدم (ضا وعنو) ادتيملارمش عفر عض ومى ءالومعمواددش

 فوذ# هتعل واد_طةبقاعتم ) كاد م وئنالاك ءاحامىأ كد ءاس شبان نم وهف ضا وعنالا لاذ. دعقام

 فلالاوادتيملا اريج عذر عضوم ف ضد وعتلا ىلا دئاعلا هدف رثتسألا لعافلا تان ,هلوعقمالءاثيلاب (ادصت) هلو

 (عمج)«ديدشتل لاذ, دصت ضد وعتو نيت ون ذنمانئاك هنوك لاحاض ا ددش نوذلاو تدملارب دّقتو قالط الل
 قرالاىلعفوطعم (نذلا) وهريخاهدعي ماللا تف وةزمهلامضب (لوالا) وهبلا فاضم /ى ذلا) وأ ديم

 ىبف علا قياس ىناملا نال سكعن م اوةينثتلا فني ذالا نيب وهن اقر فةدحاو مال, بتكب وهو فطاعلا طامي

 برعلاىلادوعد ريهذهيل افاضااوأدتبم (مهضءبوز. نذلان ملاح (اًةلطم) و نيماللا عاستجا نم هد ىلع
 ساقن,الا امه )كولا !ىلعوأ ضناخلا عزتب بوصنملدقو هل-اللوءفم(اعفرز واةطنب قاعتم( واولاب)و

 | ىلع ىنععهنقءابلاو عمد قاعتمءاتل ارسكي (تداللاب )#« الط الليف فاالاو مه ضعب ريخ (اًعطن) هلحو

 لوعفمللءانبلاب (اعجدقز هل جوأ دتبم (ىتاا) واممفةفوذ ع ءاملاوت اللا ىلع فوطعمةزههلارسكم( ءاللاو)

 دادتبم (ءاللاو) قالطالهيففلالاو لعافلا نع بئانلااعج قرت: لاري ضلاام هيب طبارلاوا دبا ارمحخ

 فلالاوءالال اربخ (اعقو) هلجو عقر لعاف نمىرخ" لاح (ار زثزو عقر لعاف نمةفوذ لاح قاعتم( نيذلاك )

 ميلا خشب (نمو)# نذالاهباشمارزت عقوءاللاوءاالاوتاللا ىلع عج دقىتلاتيبا ارب دقتو فالط اال هذ

 هيلع فطعامو | دتبملاىلا دود هءفرتةسسم هلءافو عراضم ل عف (ىواست )و نمىلءنافوطعم(ل أو امو) ادم

 لعافلابئانولوعفما ىنبمضاملعذ ( رك ذ) و ىواستبة دلو عفملا ىلع بص: لست ف ىمعسالوص ,رم(ام) و

 هيلع فطعامو ادةمملارمخ مفر عضومفاهدعبأمو ىواست هلع رامهإ_.دهعوف صو لعمل ارامىلا دوب هبفرتسم

 هيلافاضم (ئط)و رهشبقاعتم(دنع) وأدم (وذزو رهش عوف ص نمةيلاخلا ىلع ب صن لك ىف ( اذكهو)

 لأو امون اهباشمىأ اذكهئط دنع :رهشوذو رب دقتلاو وذرمخ عفر عضوم ف ل اوعذمالءانيلاب( رهش) هلجو

 ربدقتلا»_دعرهظ قباسلاربهلاهيقاعتاكقلعتم(مهيدل) و قاطملوءفم (اضأ) ومدقمربخ (ىتلاكو)«

 (قأ) وميلافاضم (ىاللا) وتب ةبقرظلا ىلع وصنم (عضومو)رخؤسأ دتبس مضل ىلعءانبلاب( ناو
 اض اتاذوتببلارب دقتوهيلع ول ءفامةلالدإ فوز نأ قاعتم دى أل ءافمضلا ىلع ءانبلاب (تاوذ) و ضاملعف
 فاضألا مهملاومءلا فاضم(ام) ومدقمرع# (لثم دا« مهمداىذللا عض ومتاوذكأ رىبلاك مهيدإهإ هعتسم

 هيلافاضم(ام) وةفوذ<لاح قاعتم(دعب) و رخؤمأ دتيم(اذ)و جفلا ىلعءانيلاو بارعالاه< فز وكت ىتبمل

 فذحوام ىلع فوطعم ممملا تفي (نموأ) و كارأر هشدح ىلعنايبةفاضاهيلاامةفاضأب رورح (ماهفتسا) و

 فذدح مزح ةمالع :و موزكشو مزاح( غلتل) و طرسشل ىنعمنعضمفراط (اذا) هلع هلبقامةلالدإ وبلا فاضملا

 قلعافلا انو لعفلا نمل جلاو اذىلادوعد«.فرث:بمري_6ه5لعافا|بئانو لوعفمللىبملءفلاوفلالا

 امنوك ةلااملثماذوتيبلارب هقتو غاتن قاعتم (مالكلاف) وفوذعتاذ اباوواهيلا اذاةفاضاب رح عضوم

 ْ دوعبريمذهبلا فاضماوأ دتبم (اهلكو)# امل ثمىمهف مالكلا ىف خلت ملاذا ماوغتسا نموأ ماهفتس اامدعب ةعقاو

 هقلعتمو ريهضل تعن (قئال) ودإةش؟قلعتم (ريمذ ىلع) وءدعب نمءاهلاءريحتو أ دتيملا نيد طدارلاواهاكرمجم

0 
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 انيب لسصأو بارعالا
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 ةهلمف (نوطذقي مهاذا || اهدعبامو مزمل هلو مزلي لعاف( هلص) ومزلب:قاعتم (هدعب) وعراضملعف (مزمي ) رةيعمالا تالوصوم ا ىلا

 طرسنلاب اوحاهعوةول مزحأ | قئالريمذ ىلع لإ شهد هءدعب مزاب ة.همالا تالوصوملا لكو مالاكلارب دقتو هإوتعن ( هلعشم) وفوذحت
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 ىنبمضاملعف (لدو) ررخؤمأدتبم(ىذلا ) ولج ىلع فوامعم(اههيشوأ ومد ةمرجخ (ةلد) « لوصولاب
 قلعتم (هن) وهن مءاهلااهلادئاءلاوىذلاةلسدلا راواك ىلا دوعي مف رثتمريعد لعافلا بانو لوعذمال

 هيلعاههش وأ فانع كلذ وسوأ دتبمةل جلي قواههشوأ ةلستالوصوملا لك هيرصو ىذلاو رب دةل او لصوت

 فاكللارورجن( نك ) وىذلاةل_ىةل+اوعابلاب رورملاريهشلا لعافلا بئان لب هيفريمطالل صدو ري ىذلاو
 (هنبا) ونمربج (ىذلا) و نمةلص(ىدنع) رءادتبالاب عفر عض رمق ل وصوم مسار | مهذب نمو م فود
 ىذلاكلوةكثالذورب دقتلاوم :ب !نمءاهلااهدئاعو ىذلا لص هل + -اوهري لوعفملل ءانبلاب (لفك ) وأ دثبم
 || هيلافاضم(لأ) ورخؤمأدتبم(ةلص) وةفصت دن( ة<رص) ومدة مربح (ةفصو)« لفكمنب اىذلا ىدنع
 لأ ىلا دئاعمم«اهبلا فاضااريمغلاوةصئانلا ناكر دصموهوأ دتبم (!هوكو) ةحب رصةفصلا ةإصورب دقتلاو
 ىفاقلا تفي (لق) ل وه-بلافاضم(لاعفالا) وفوذحلا نوكسااريخ قاعتم (برعع) وفوذثهريخو

 بر« وأ دتساهوكو ىدوكملالاقولياةلاعفالا برعع لصوت لن وكو رب دّعَءاو اد:بملاربخ عفر عضوم
 ةع رصةفسم لأ ةإدوثددلارب دقتو ةماتلاثاكسا اردصماهنوكن ارهااثلاو ادتبملاريحن لقو هب قاعتم لاعفالا

 لوءفمال ىنبم ضاملعف(ثتب رعأو) هريس (؟) وادتبم(ىأ)« ىسمتنالءلقع راضملا ل عغلاب اهعوقوو
 موزتثو مزاج لو ءفمال ءانبلاب (فضنم) ودب رد مة يفرط (ام) وى ىلا دوعن هيفرت:_سمريعذ لعافلا بئانو

 قريالناوادةمملاةلجو ريمذتعن ( فذحن اردإ حوأ دةب ارم( ريكض) وهبلافاضم(اهلصو) وادتبم( ردصو)

 أدتبم(مهضعب و) ديعادتءالاو اولاد اواو ىعست املعادلاواولاو فضنريهذ نم لاما ىلع بص عضوم

 نمكاح (اقلطم) وأبابرعأ ب رعلا ضعب وهرب دقن فوذب رع لوعفموهريجخ (ب رعأ )1+ وهبلا فاضمو
 اذو ىنتةيب قلعتم (اذفو)هتبكو اص اج رسم تيكر سرفلا كلة روك ملا ةٌوق ىف هنال فوذحنا لوعفملا
 (ريغ) وىةةيبمدقمل اوعفم(انا) وهلّتعأ ليقواذ ىلعتايب فطع (فذحلا) وولصلاردص فذ> ىلا ةراشأ

 اياىنتقي تالوصوللانمىأري_غورب دقتلاوادتبملاربخ عفر عضوم ىف (ىف:ة:)هلج وهلا فاضم(ىأ) وأ دتيم
 هنوكسلا دتبملا ىلع هعدقتزوعال بكرت اذه هسفنريخلانا عمأ دبل ىلعربخلا لومعم مدقق فذحلا اذىف.
 (نا) دا# ةرد ررمذلاب صوص*ءاذه لثمو هل اومعم مدا الف لماعلا مدقتن ملاذا اوادةنملا اريهذ ىلا | اد

 لطتسيب لعاقلا نعةبايثلاب عوف ( لصوز وتاب موز كتطرسشلا لعف لوعف مال ءانبلاب (لطتسا) وطرسش فرح
 عراخمانه وهوا.ضام طرشا!نوكي نب اولا فذ ط رنالاضد أر ورضال فوذ# طرسللا باو>و

 ْرئاجريغوهو مدقم باوذاو طرشلا ةادالابحاصمعراضملاب أ ىطاشلالونمدرأ باودا فذ>ىوعدو
 باول دقت زاما.ضامناك اذا ط ريششلانا مهوناع رهنال ها اهتم خب نادق رأ ملف هلوةكرعشلاىفالا

 ةرورض باكرا ب اوان هءاغلا فذح ىهو ىرخأ ةروررض ب اكترااذه عمدبق متاع طمزوالوهورعشلا ىف

 اى طرشا !باوج ربخلاوادتبملانم ( رن فذخلاف) ةلجو طرمث (لامت نم تاو) نيترورض باك-ترا نمد وأ
 (لزتخي) وىرد مفرحة مولا تشب (نا) وب درعا ىلا ء.جرب ريهذ هلعافو ضاملعف (اونأو) مزح ل
 ردصءهعمك مسن نا ةإدلزتخ ولعاقلا نعةنامذل اىلعع وذم .ربمضهنقوثاب ب دوطنمل اوهسجال ىتبمع راذم

 ريبكت (تا) + -21قاكمفذ وأ حامصلا ىفكمعاطتقاىأ هلازتخا اوبأو رب دقتل اواولاب ةيلوعأم ا ىلع بوصنم
 قاعتم(لسولرو ملدلعاف (قابلا)و مزح لت طرشلا لعفاهكفو مالا امضي ( ملص ) و طرست فرح ةز مهلا

 ةلالدامهو هيطر.ةدوجولاز اوج ف وذ طرشلا باوجولصول تعن لك نم لعافمسا (لمكم) ولسا
 هلاتىلخ؟ وأ فذحلاب وأريثكقاعتم (مهد_:ء)وأد ديم (فذحلاو) طرشلا لعفىذمو هسيلعمدقتام
 فذخلاب قاعتم (دناع ىف) و + ريحتدعب رمت ليقوريثك تعذ ( ىلخ*) وأ دبا اريح ( ريثك ) وىد وكما

 هيد ل_هقلا مزمل ىل<؟اةلعتم مهدنعت 55 نأ ور 0-5 ىلع هنالث ع هءذ راض ًاىد وك لاق ىلع وأ ريثكت وأ

 مزلي هريسغب اةلعتم مهد_:عو فذحلاا,اقلعتم دئاعف نوكي نأرب دة ىلعو ىلتخم نم ىنج أ هو ريثكهنيب و
 مزاب ريثكماةاعتمدئاعف نوكين أرب دةت ىلعو هلومعمنمالو هفم ل «-ه:الوهو هلومعموردصا نيد لصفلا

 لصفلا |



 ؟ا

 لعف (بصت:1) و طرسش فرح (نا)ودئاعل تعن (لصتم) وريثك نم ىنج أ وهو ىلخ؟هنيب وهنيباضنأ لصفلا
 هليفامةلالدإازاوح فوذحت طرشا !باوحو لذ ىلءفوطعم( فد وأ )وبصت:نابقاعتم (لعذب) و طرمشلا

 نمولوةلالوةمىلءفاكلاتادندو هلوةم قبو فوذ<لوق فاك-اروركخ (نك ) و طرشا ىضهوهبلع

 هلجو فودحتب ٍدوصنمريمضاهملادئاعل اونءةلك( وجرت ) ها جوءادتنالا ىلع عفر لف لوصوم مسا ميلا كفي
 وهو مد همر (كاذك ( و بويهوجرن ىذلاكلوةكرب ر دقتلاولوعلالوةماهربخو نمو نمريخ (بم)

 ىلعي راح ىهوه لا فاضم ى كن الودوم (ام) وحؤمأ ديم (فد->) وبوصنملاريمكل افذ>ىلاةراشا

 لوعفمللءام ديلا( اضف ) ل بوهيصتط * نم هي علل فوز هتينوا ضقت قاعتم ( فصول )دفوذ<فوصوم

 رئاعلاف دحر دقتلاو قالط )!هففلاالاولعافلا ن عسانا اضفشفرتتساا اريوضلا اهلا دئاعلاو امد

 ًادتيمتن اوف ذود وعل ةراجفاكلا(تن'ك) والفكر لامهتس الاوأ لالا ىنعب تاك صون ض خخ ىذا

 ىلع ل)افاضم (سأ )و هلب ال تعن فوذ عج قاعتم (دعب :) و فوذحلا لولا لوةمدإاومرمخ (ضاق) و

 لمتعو ةرورضالاروصةماردصمىضةنوك نأ ل مدح و فوذعت قاتم ( ىذقنم) واهمنيب فاضءرب دقت
 دعد عفاولا صاف تن أكلوقكر دعْتلاَو هءاقمهيل !فاضااةماقاو فاضملافذ>رب ل :ىلءايضامالعف نوكينأ

 مد مرج (اذحح) وع ةيلعفلارب نشيل فام موأ هب ردصملاربدقت ىلع ءاضق ع نوقتشميج 1 لعف

 لوعذدال ىنبمض املعف مجلا مضإ ) ا رردقمتوعذم ىلءراح 1 و فاضم فذ ىلءرخو 22 ادت د (ىذلا) و

 رتتسا اه عوذ ص لودوا!ىلادئاعلاوىذلا ةلههعوف صووهر لعأفل انع ةبايناا ىلع ع وف صرت: مريمزهيفو

 مدقملوعفمصنا|ي (لودوملا) و فوذع ف وصوم ىلع ”هبراج ى عن الوطومأمو هلبترح اعتني و

 لوصومارجىذل!ف رم ايرح ىذلا اعلا فذحرب ٍدعدلاَو هضرتتسم هل ءانو لعافال ىنبم ميلا خةن(رح) وردت

 نءمجلا مضو لوصوملا عفرب رح لوصوملااع رحئذلا اذك جسنلا ضعي فو ىدوكملالاق ْز :اوا كل ذك

 دئاعلاريجكلاولوبصوم ا ىلعدت ايوح فرغت لاري ضل اوهريخ عفر عضو مفرحوأ ديم اذه ىلع لوصوملاهدعب رح
 لوقلارامضا 1 عفوذحت ادتباربخ( رك رك )د ىستناهيلودواارسا عرس ىذلااذكرب دولا وفوز ام لع

 تاكرمل اهئارىف زو و زواج ىتءى صم نم سمأ مما مضي سمو سم اوقك كلذ ورب دقتلاواهلوثدمو فاكلا نيد

 ومن هل وهيورب دعت فرذحتدئاعلاوىذلا ةلماهمضوداتلا تشب (تررس) بدرع قاعنم (ىذلاب) وتالثلا
 راربأ موةراضد ًارابوةررب موقو داصى أرب جردلا ةيءافلاب تنرتقا كلذإوردقم طرشا ب او-ريدنوأ ددبم(رب

 «(فير هتلااداب فرعملا)
 لأ ىلع ف وطعم (ماللا) و فطع فرح (وأ) ومملا فاضم 06 رعن) ودرع (فرح) وأد:بم (لأ)*

 هنا ىنعع ىاث 1! ىلعو تبيح ىتععمسالوالا ىلع طدورد5ٌم طرم 5 ىلع ؟ةلالدال لبقو اغفالا نيب ٌريلءاقلا (طقف)و

 هتادا تفذحطرسش (تذرع) وةفرعملا ظفلب هنداعا كلذ غرس ودم عطف تنفذ تف "رعاذا هيلعرب دقتلاو
 ريسخ هياوجو طرشلاوةرو ربل نمءاهلا تقذيج .رمشلاباو> سأل عف (لذ) و فوذ<تهلوعفءوةرورض
 تارقاذاف قلامعت هلوق د> ىلع ل عقدط» رعنتدرأ اذا نعم ىلع امل دلمون ءاذاطئقرب دولاو ًادتناا

 اطغ هب رودأملاب .طخننالاو وىطاشلاملاكلصاحاذ_هذعتساف هتءارةتدرأ اذاىأ هتلايذع: _ءاف تآرقلا

 ناك اذاحوجرم عفرلاو طغلاهق لقاطغعر ؟ ذارب دول اورك ذاىب عمومي وكت ” ىلع هق لق ٠ هرسمقب لعقن نوصتم

 لعحفو ىستنافوصولا ىف لمعتالتفسصااوةفصلا لى نال 0 نوكي نأ حد: الوامأ ارمسفملا

 نال لأ«بلءلحدتالضرعملا طغو طغلا هنف لق فرعم طغف ىنعمىف هنال ىطا ثلا لاق لاكست ا طغل ةذص تفرع
 ةمهسيلءلتدتالفا مبافرعمناكناوانإ تاك ناكل ذكو لأ أهمل ل دتالق ةفاضالاباف رعم تاك ناهي رعت
 و دعنل اوريمغلا فذ>و طغاة فصلا عضوم فت فر وأ دّديم لطم ىدوك.لا لاقوهنم عج -اريلفهمفلاطأأ و ىرخأ

 لقمطي رعت تدرأنا طمنفر دعتلاوهدار ارالا فز ىلع هنأ هيف ىتعأ |مهصنو ًادتبلاربجخ طغلا نفل قو هتفرع

 لوقلانالركذا كتينمش ا ا ا ذاىنعم4_فتيمضت ىلع لعل لوعذم (طمتلاه بف) و طمتلاويو

 وهو اهمامتالبق هلا

 أ م 0

 اطاقد 55 ىأاهبنت
 تال فع احالطبصاو

 هى الاثعلا
 "ا هيجل

 ماقناتلقاذا) الاس:

 ام) مفرلاب(موقأدي ز
 (باوجلافم ودا هلع لكم
 2 فلتخلاودلااذهنع

 سياموقأ تالق يف
 وه) امئاوباوط اوه

 وهو (باوجلا لولد
 ناوملاو مدت نمر و

 موق لصالاو ف وذ
 وهو مقأدب زماقنا

 لقو) هيوبيس بهذم
 سفن مو-ةأىأ (وه
 رامضا ىل_ع) باوملا
 ىدقتلاوادتءملاو(ءاقلا

 تهذموهو موثأ اناق

 موقأ لبقو نيبفوكلا

 ىلع ساو باوج اوه
 ىل_عالو ءافلارامضا
 مرح ملاغاو ميدقتلاةين

 مالا ةادالا نال هظفا

 طرمذلا طفل فلهع)

 هبرة عماضام هن روكسل

 باول اى لهعتال_ذ
 لولا( ىلعف )دعب عم

 ليلدهنأوهو (لوالا)

 هنال هللثال) باووملا
 عوف صم ةظفاو ( فن أتسم
 ١ بسانلان مهد رجل
 .1 .كوقلا(ىلعو) مزاج لاو
 توك ناوهر(ىنثلا)

٠. 



 ( هل < )ءانلارامضا ىلع
 رواد و مز1 ا)ادتيملا :

 فال_:خالا ( كلذرث
 لو-ةتف (عسباتلا ىف)

 دب زماقنالوالا ىل_ع

 كوخأ دعةوموقأ
 دعشب و ىناثلا ىلءو عفرلاب

 هللا مزج اءالوخأ
 درفل ةعاتلاةس داسلا

 اهلحتواهب توعنملا هلا

 ناف مامتوعنم بحت
 اعوذرم امتوعنم ناك
 ذرعطومىف ىسوف)
 ع :(و ةعقاولك

 قأبنأ لبقن مز ىلاعت

 ةلمق (هيف عنال موق
 المسا نمعبق عسبال
 امنالعف رلى اهرمدو

 ناكتنا(و) مول تعت

 ىسهفأب وذم موعنم
 ميكس عضو م)
 هلوق( ودع ىف )ةعقاولاك

 امولاوت دز ىلاعت

 (هللاىلا هيف .3 توءعح رت

 مضوم قف نوعحر هإ مش

 . تعنامناىل_عبصت
 تاك نا(و) مويل

 ىهفاروركم ا موعنم

066 
 هوت( و خنفإةعقاولك
 ترال مول اعت
 هنفبيرالتل فل (هبق
 تعناهنال 56 مضومف

 6 ةعباس لالا مودل

 اهلل ةعباتلا) هلجلا

 كلذو (با ارعالا نم لت

 لدبلاو قسنلا ناب
 ماقدي زو ) لرالاق
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 طدلانمبرض طوالاو كِلَذك طمذلا سلو ارعشو :دمصق تلقك دل ىنعممم ةناك اذاالاد درفاابصتنال

 وفة دببءربأ لاقو اهسوالا طمنلا ةمالاءذل_هريدت ثيردحلا ودار مهرمأ سانلانمةعاسجا اذ أ اطهنلاو

 ريغر لسعلار عان !ا ىف عاونالا ن هعونلاو بورضاا نمبرضا ااذدأ طمنلاولاق طولا اذهمزلا لاق قدر املا

 مفر هلو أ مضيدب زث ىل- مالاولوعفمال ىنبمداز عراذم (دازث ) وانه ل مات ف قرح (ددو)# ىبطاشلا هلاف كلذ

 بئانو ل قنلا دسعباهل.ةام حاتفناو لسالاىفاهكرفهلاغلا ءابلا تيلق مئاوابقامىلاءايلاةكرح تلعن ءرخ 1 لءفام

 ىأفوذعرد_ءاتعل (امزال) رش رعتلا ىنعمنعةيلاغ لأ قاطم ىلع دئاعلعفلا ىف رثتس مريمض لعافلا
 وغم ةفصردص ا نع بونبام ساو ماشهثالر طغلاح رش ىفوةداب زوادب زئمتلادازردصمادي زوامزالادب 7

 فقتناو «تهصهنع تدانو فوصوماا فذ هناوادغرااك ًالصالانأ ١ اوعزنب رعمالاةالحش ادغرامهنمالكسف

 لك الا نوك لاحالكتفرب دقتلاو هنمموهفملالعفااردصمنم لاسوها كلذنا هب وءدس بهذمو هراصتنا

 ىآامزالدب زملانوكث٠ لاح دازتدقو رب دقتلاوهنمموهنملا لعفلا ردصم نمالاسامز الن وكر اذه ىلعف ىهتنا ادغر

 تافوطعم (ىاللامثنيذلاون الاو) تاللاكك لذودرب د5:فوذد آدتماربخ دل ا ْزلا

 زئاسواساة هنوك طرسد نمدنع بحاوا:هرلاو هل>اللوعفم هنا ىلعدا رْبِب قلعتم ( راراطضالو) + ىالل ا ىلع

 ريس (اذك )وميلافاضم (ريوالا) اوس لولا رامضا ىلءفوذت أ دتيارمحت (تانبك ) وهريغدنع

 ملع (سبن) وءادن فرح )و ريد (سفنلا) ول ءافولهف (تبطو) وقم قبر فوذعت لوقو دتبمو مدقم
 ظفالارافن عفرلاه فرو <:لابانورقمناك اذادرفملاىداذملاتعنو سةتعن (ىرسلا) ومضلا ىلع ىنبمدرغم
 هريخ مدقت ا دتبم هناانرك ذىذلا فوذلا لوقل اي. ٍكعاهدعبأم عمتيط وةلجو هله اعارمبصتلاوىدانملا

 رعاشلالوفاذكوربوالاتانب كلوةكك لذورب دقتلا واهل. فام ىلع فطاعلا طاق ساي ةفوطعمهريدنو أ دّملاة ل و

 يرسل هناكم ضّوعو ورعنءفذحو هياكل ادنمقل تبط قواولا فاة#و رع نع سيب سفنل !تءطوو#

 ادتبم (ضءبر) * هلمهملا نيسلا تن ارمس موق نمىرمس ل-جرلاشي فد رشلا ىرسلاو نزولا هل مثيل
 لعافلاو لعفلانم(الخد) ةإ حوالجتدب قاعتم (هملع) وهملا اضم اهايقأمىلا# نقلا كرل لق( معلا و

 ىلا ا ارافنانهل ار يمضرك ذوقالط الل فلالاو هماءن مءاهلاهريحوادّتمملا نيد طيارلاو ا دّةبملارمخ لآ ىلعدت اهلا

 لوصومىهرهيلا فاضم(ام) والدب قاعتم (عمال) وهلاثمأ هيلع ساقي وةماك-لاىلا ارظندازت ”ىفهثنأو ظفالا

 ىادوعداهف رثدسماهعت اوصقان ضاملءذ (ناك د هع قرح (دث)وردةمفودوم ىلع هب راح ى عا

 هيف فلالاواضن ؟ضعبىلاد وعل رتمسم لعافلاب ناي ول وعدمال ىنمم (العن ( والوش :قاعتم (هبع) رعت

 أ ضعن و وتيبلاو دعنو هْنَع :ريمضاه دث اعوام |داهال اومعمو أك وناكربخهع هوف ضو لعل نم لج او ىالطال

 هرب دقت فوذحتا دبا ربحت (لضفلاك )< هنع لهن ضعبلا كل ذناك دةىذلا لصالا محال لأ هيلع لحد مالعالا

 قدح لعمبلا ف اضم (اذ) وأدت 1 ( رك ذف) و لضفلا ىلع ناؤوطعم (نامعنلارترحلاو) لضفااك كلذو

 اونعتس ال ثم ىنععةاملادب دشتو نيسسل اريسكب ىب ةمنثت (تايع) و رك ذى لع فوط«( هفدحو ) فوصوم

 انهلأرك ذفرب د_ةلاو هن ءالهبف ىوتسملا فذحو هلع فطعاموا ديم ارجو هو ءاوس ةينثت نعهتينشتب
 || ارسال اراص ع راضم (ري-ه)وانهلدلقتلل (ذقو)# همدعو فد , رعتلا فاس هفذحو

 .(بووعموأ ) ريصن مع !عذرلاب (فاضم) و ريصيب قاعتم (هبلغااب) راهمسا لع مدس (الع)وربختاو

 'ادميلرب_د ا ( وهءونصىلالوءفأا مساةفاضانمه-ءلا فاضم( (لأ ١ وفاه ىلع ف وطعم 5

 كا ردصالاةفاضانمميلا فاضم(لأ ( وبجواب مدقملوعفم(فذ-و )« ةيقعلاك كلذو هر دعت فود

 1 لعف (دانت) و طرست فرح( نا) وةيلغلل ىتلالالت عن رحل ىفةراش امنا (ىذ) ولعاغلاقذحدعب هلوعفم

 فودخام  عاوعفمودانت ىلع فطعلاب مو رك (ىضن دأ) و ءابلافذا_دةم مزح ةمال_عونأب مورركت طرشلا

 دانا نارب د_ةءلاوةرورضالءافلا فذ > ىلع طرشلا ب اود هلداو هشركتسم هلع افو صأ لعف (بحوأ)و

 | قلعتم (امهريسغفو ( ةرورذال طرسثلا ىلعباو + |لومعم مدقف لأ فاح جواه هفضتوأ لأ بوعصم

 فدي



 ا

 تاوىلاعت هلود دا ىلع ضت وادانتن هنيه وهم اةفاضالاوءادنل اىلاد وعل ريمضدمل اتاضملا او ىنزذ_خن

 عواطمىفذ اعراضم (ىذحنت) وانه لبلة:فرح (دق) وكل ركسشلا ىذرب ىأ مكله ضرب اوركشت

 لآ [فذ دو ةفاضالاو ءادنلاريغ فور دقتلاو لآ ىلادوعد هبفرت سم ريمض 1 اوىلا ىدعتملا_فذح
 و (ءادتبالا )<

 (تاق)و طرسش فرح (نا)وهرعخ (رمخ) وأدتيم ( رذاعو) رخؤمأ دتبم(ديز) ومد مريخ (ادتسا)#
 ىلع بص: لحن ف لوصوم مسا ميما متتن (نم) و تاةلوةمري_وأدتبم (رذاعدي ز) و طرسلا لعف ءاتلا تشن
 ةلالدواسامالعف ط لا نوكلازاوج ف وذ طرشلاباوونمّدلص ( رذتعا)ةلجو رذاعبةلوعقملا

 لاقو ءافلا اولانأ ادعم ردو ةمج-الا هلا ىلعة مط رش اهلا مدقوأو هيلع مدق:|م

 هنوكه يعاد ءالا عوسوأ ديم (لدأو) 5 ىلوأ ناكارع_خرذاعودب زادتم ءااق «رذتعا نمرذاع دب زتاقناو

 تعتا عض ,وماق ( ىف ىغ 0 هلجواضتا ًاريخو أ دتبم(لعافىاثلا اد)ءرمخ(ادتبم) ولأبف رع ءملاىاثالاَس رق

 ةزمهلا(راسأ) و ف وذحلوةهرورحثرح فرح( ىف) و ريدا نع ىنغأ»رب دعت فوزحم ىذا لومعمو لعافل

 بارعالارد_ةو نينك اسلاءاقتلال ءانلامت اهلاةثتءالدهضل !تفذح ىراس هإهأ ًادتيمراسو ماهفةس اال

 اددبملاوإ_ج و رممللا نعي ىتغت_تاراس لعافنم رك" ذا ةراشامسا (ثاذ) ولاةثتس لا ةفوزحلا ءاملا ىلع
 .لعافو صأ لعف (سقو) « ناذ_هراسأ كلل اوقىرب دقتلاو ىنب رورملافوذلالوةلاك لذا ةلوقم هلعافو

 اههجش ًاامرعملا ع نعد ىنغأ ل-عاف هلىذااو رم بخ هلىذلا ادد تملا ىلعس 37 دكقةئلاو فوده _ةاعتمو

 (وخ) وعراضمل عن( زوك) وانه ل.ل: فرح(دقو) سئمأ ديم (ىنئلا) ومد _ةمريخ (ماهةتساكو)

 ءارلا خشب (دكرلا)و رجل أ ن نعىغأرب اه لعاق (ووأ) وادم (زئاف) و ف وذ لوقىلا فاضم هلعاف

 دشرلاولو ًازعاف تال وذو روع ددورب د_هتلاو فوذحنالوةلايةيححم هل اوهوبلا فاضمنء لاو

 ىلع عذر عضوم ف: ةراشامسا (اذو) هريخ(ادتم) وادتيمت :ريسكلاي ءاغت_تالاوءانلا فدلت : (ناثااو)*

 ع و طر فرج (نا) واذري_ن (ريخ) و هلت عن لمقو اذ|ت اب فطع عفرلاب (فصولا) وءادتنالا

 هلاق ره تال عاق نم لاح ب صخلأب 0 وهلا فاضم ةزههلارس 5 . (دار ذالا) و رو قلعتم نيسلارمس 57

 هلماع ىلءامدّةم لعاغلا نعال تايد ب رعب نأ ىلوالا او سان ال ثمنا مد_ةتواضا د أ ىبط ان لاو ىد وكما

 (رهتسا) و فوذ < هعلعتس نم رب دقتلا ىلعور#: ل ًاهريسعت ردع ل عقب لعاف ئسنل | ضءب ىفاكمفرلابو فرممتلا

 ىخماههواعمنيطرمش ثاادو-ولاز او-فوذ# ط لانا او-و فصولاىلادوعا ه. فرت سد هإ ءاقو 9

 اًةءاطمىأ اًعيط دارفالا كوس ففصولار قتسان ا لاخلا ىلعسدذاا ىلع رب دقتلاو هيلع مدقت ةنامةلالدو ط مشل

 ق.طرعتسات ا عفرلا ىلأرب دّعتلاو دارفالا ىوس ف هعوفرأ هتقءاطمىأ 10 راقدس انا ْريمممْلا ىلعو هعوفرأ

 (ادشنالا») داع نمت واياد لعافو لعق( اوعفرو) 5 هعوف صو ف صولا نيد قباطت ىأ

 هيتقاعت ىذلارارةتسالاب قاعتمىدوكملالاق ( كاذك ) وبرءالريعضل اوأ ةناعتس الل ءابلاو اوعفرب قاعتم
 هلوعفمىلاردصملاةفاضا نمهءلا فاضمرب+خوارخوما دّدبم عفرو امد_ةمارعخ اال كسا لوالد 00 700 .م (ري_ عفر) و ادتبملاب هلوقف ءام « اعرب ال دقت هءذو ها .هرمحخ (ادانااب وهنلا فاضموأ دّدمم سات مق رأ ءادسسلا 24 ةىف ءاملا

 ءادتالابادتيملا مهفرتويثك مهنع تس اثا دباب ربخلا مهعفررب دة:لاو عفرب قاعتمادنملاب و لعافلاف ذسدعب

 ضعب ىلعريخلا دونك اريحخ هإعح نم عذعال ةدعبامىلعةدئافلا ف دولو مريح (ءزملا) وأد تيم (ربدتاو) 5
 فود هقاعتمو هلوعفمىلا لعافلا س«اهفاضأن مهلا فاضم 26 دئافلا)و ءزدلاث عن( مثاا) و هنا ةلعتم

 نال ورع قود لوقا اور ادب رمش و اسرتك متلو 0

 هعافو ع راشمل عن (كأب )و لوالاى أي لعافن - ور ةمو) 5 ىدوكملا هلق عملا عج ووفدي عج
 ( ةيواح) و ىاثلا ىنأي لعاف نملاح (ةلح) وقباسلاى أب ىلع ف وطعم (قأب و) ريانا ىلا دوععب همقرتشسم

5-0 

 وعلا لاعدو هولأ

 ىف هربأ ماق لمس
 سا منال مف ر عض 1

 لعق )لج (اذكوادنبمل
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 ةسفوطعمامئال)اضدأ 1

 ماق لج ىلعىأ 1 (اهلع

 ىلو )دي ز رب ىهىتااهونأ
 دعف هإ+(فطعلاّتردق

 عومج (ىلع) هوخأ

 ىهو (ة#ى*الا) لجل

 نكرو م
 كلاعو ىشو(ةذ ةوطعدمال

 امنال (ل-<*) هودخأ

 هل-ج ىلعةف وطعم

 تردد دو د( 2

 هود أدق ف(واولا

 فطعل اواوال(لا + اواو)

 تناك ) فانكت-الاواوالو
 ىا اواهملعةلحخا دل ا( هلججلا
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 را
 ا رج اا لس سب ب ب ب_بب77ابا7جبجلجب7اتجلاب

 ةل_ملوعفمللءانءلاب(تقس) و فوزهم تعنوهوهءلافاض» (يذلا)ودب تا (ىع<») ودل ثعت

 | م رامون دامل رشق سلب قات . (4) وهل ىلا دوعن هذ ذرات ةسمل عادلا بثانوىذ دإآ

 لحذف (نكت :زوط رم ةفرح (ثاو)# هلت ة.سىذلاادتبااىنعمنواساإ_هقأبو ادرفمرماعا أب واماع ءلا ١

 ريمضلاينا.تالاو نكس ترم (هابا)وارم_ةعئاولا هل +! ىلادوعد اهمفركت سم نكن مساو ناي موز<# طرشلا ١

 |قءفلا مف 1 (ىفا < ا)وضفادلنا حزن بوصنم (ى وعم ) وراتءاالاصت او هلوقىفمدقنااهراتك# فل اعالصفنم |

 ةلهعالريمذلاو ىفنك اب قلعتم(اهم) وادتبملاىلادوعب رثتسمريهذ ىنتك !لعافو طرسشلا باو هنأ ىلع مزح لت
 ناكلا (ىظنك) و طبار ىلا باةعالو اهمادتبملا ىفتك ا ىنعملا ىف ادب سفنربحلاة لج ن 77 تكاوار دعلاو

 | ١ ا سووهو نادل !دتبلارعخ (يسح )رشا دس (هتلاز لول آد“ م قطنو فوذ لول ةراح

 ةيلظفالا لماوعلا اهءلعل د ئاللاعفالاءاسم»أو ادتبملابهرثأتل ىب. فكي ىبعع لف مساالىاكى عع ىدحو

 ءايلان رم نأ فكل ءاففرثك الاوهم فرت هلءافو ضاملعف (قكو) ) ةفاضالا باب رمد ذولا ىف هلاق قافتالاب

 | ١ وال داس لاو تشل كه هلوقىفاهفذ تفذداذ هن ىلعفادمهشهللأب ىكىلاعت هل وةوع ودل ةازلا

 هلو نورباض تورش ع يكس نكي ناىلاعت هلوثقهفنذك هن ءللزيمعل !فا_و لعفلا ىفرتتساو رممغلا لت اق

 قطن كلوقك كل ذو لسالاو فوذعمادةبارمثردقملا كل ذوردقملا فاكل ا لودندلةلوقمتببلارخ ىلا طن
 طرسش فرح (ثاو) يتلا( عارافزو هايف (دماجلا)وأدتبم (دزفلاو)« اهيسح هي كو ىسدهللا

 دوج اد. الدرفمو# ث .- مدر دملا ىلا دئاعهنذ ةر *بملغاقلا ب ثانو طرم العن لوعفمال ءاذملاب قء ماع سنو

 عمتشصلا نأ ىلعاو صلدد 5 ةعالا نمهريغو هب وييسنال ممنالاذهو ىطاش !الاقوىدار هالاعت ىدوكملا هلاق

 ه«تفصنودفودموملا ىلءهدوعزوع ريمضلا نا نيرخخأتلا نءهلوقي نملوقفلاقمث طاوس ا كرلا

 غرافوام: انأدتيمدماملا لع ان لاكش لالا ازانككو فاروأ دعب لاف ياي رأ لع لكنعلئسااو طخ
 وذهنمقتشملاو عراق«:مدماخلادرفااوورب ل :فوذعهءلءدئاعا اوساحلا هيدارا او درعم اري هل 1و هرب

 ْ ادام عع (نكسم امص اوهيلا فاضم( رب ريمض) و هرب بح اص ىعع (وذ) وأ دم( وهف) هانك-:سمريمض

 دك ٌؤمرمأ لءذ (هنرر ًاو) عءافلاب تنرقكلذلو طرم ثلانأ او مزح عضو م فرب1ناواد:بملاة]جوريمض تع

 هنز رباب قلعتم ناك فر 06 -)و ريمضلاىلا ةدئاعلا هنزر أف ءاهلا نملاح (اةلطم) وةقفخلانوذلاب

 اهلحثو فوذع ف ودوم ىلءراج ىمن'لوصوم/ام) ورب! ىلا دوعب هيفرثسمريمض هلءافو صامل عف 2١ و

 لعاقدبلاداءامىلاد وعن ريمضعمملا فاضا او سل مسا (ةانعم) و ضامل_ءف(سبا)والئنةيلوعفملا ىلع بصأ

 ريوضهعوذ صو ساري :(ال_د) ولوصو اب فودوملاادت.لاىلاذوعت هريمضوالصعع قاعتم .( هل روالت

 ريكا نم دئاعلاريمذلاز ربأو تيبلارب دقتو هلىفري بت! اامهندب طئارلاو اماهإ هاهو ءعمو سيل هلجسو همقركم م

 دئاءءانعمفريمضلاىد وكملالاق و ادتمااكلذاىأ هلالم<ربخلا نعم سل ىذلاادةءملارياسا الت ثيحاشلطم
 ىعم س دا د مري اال اذار , دقتلا لاق م لوضوملاوةلدل نيد طدارودو ادتبملا ىلع ةعقاوا نأ مدقتوأم ىلع

 (فراظب) وبرعالريمغل اولعافو لعف (اوريحخأ او« ىرب ,امزيمالكلا نيدو ها ادتبا نا ذالصريخا كلذ
 اوري_اورب دل اواهفوطعم عمواولا فذحرب د57 ىلءفراظي ىلعفوطعم(رح فرع وأ) و او ريخأب قلعت 7

 نس , وان لوعفم ( ىعم) و هيقركتسم هإءكقو اوريدنأ لعاف نملاذ !ىلعب وصنم 1 وان) وهر ذركثو رح فردت

 9 ا)وةصقانلاناكع راضم(ن وك وقفات (الو) ب ناكىلعفوامم» ( رق:اوأ) ومبلا فاضم (تاك)و و
 طرششلا لعف (دغي ) و طرسش فرح (ناوإاربخع قاعتم(ةثجنغ) وادري (ارمدخ) وعيلا فاضم(نامز ز) راهمتا

 نونلابدك و مرعأ لف (اربخ فو نينك اس !اءاتلالءاملااو مزاعأ اولا تفذح دش هلداودافأ عراضموهو

 عراضملعف ( زوح) وةنفان (الو)»# ظرشلاب او> هل+او ه.ف رسم هلعاقو افلأ فقولا ىف تاد.أةفشخلا

 قل فرح (م) وهي ردصمة يفرط (ام) وءادتبالاب قلعت م(ه يك ةلاب) وةرورضالروصةمزوح لعاف (ءادتنالا) و
 دنعو فوذحتلوقلةراحف

 ريغ
4> 



 عت

 نالوةءريهلاوأ دنبملاو رخؤم أ دةبمءاسكمس ا ممل ارسكو 2 تونلا مان (هرخر وخلا فاحا ديد) مقل
 ةركد زد_نع كلوةككلذو رب دقتلاوم دة ف وذا دتمارعخ هلو ءممو لوقا كلذو ىفوذحنالوقلا كلذا

 ربع (مف) دهيلعماوفتسالا مدقت هيءادتبالا غوسو أ دنبم (ىتذ) و قيدصتلا باطل ماهفتا فرح (لعو)
 هتعن(ماركسلا نم)وأ دثبم(لجرو)هريخ (انل) وأ ديم عاملا ارمسكي/ لخ)وةيفاناموة ةطاععافلا اف) وادتبمل
 قلء:م(ريلنا فز ومدعب روربلا ف هلع هيءادشنالا عود ب عرو سمو هو أداب ًِ (ةبغرو) «ادت ءااربخ(اندنع)و

 لعاشلاو لعقلا نمءايلا مفي( نب زب ) ةلجوهبلا فاظضمعابلا نكن( رب) وأ دنبم(لعو) ادتبملاربخ (ريخ )و هب

 واولاب فطعلا نوهتلاذارسكملاهة-ورمالا مالب موز لوعفمال ىنبمعراضم ىل_هذ ( سم لو)أ دب اري

 فرح (م)وس قيل ل_ءافاانعةيايذلاب عفر عضومف ى ع“ لوصوم(ام) وانهم نكست زو هعمو عوءافلاو
 ًدتبم (لصالاو) امل ههعوف صووهوعب ةرتتسملعافلا بت اولوعفملل ىبمعراضم لءف(لّقب) و مزحو ىفأ

 فلالاونأب ب وصن :معراضم ل عف (ارخؤت )وىردصمفرحئْرمهلا خفي (نأ) ولصالاب قاعتم( رابخالا ف) و

 0 دّةتلاوادةبمال هيربكتا ىلع عوف مر د-هءلتىف اهم وصنموتاو قالط الل
 ىهلهول اعتالازه (ذا)واوزوجلوعفم(عدقتلا)و برعلا ىلا دوعن ريم ا

 لو دال فلالاو فل اىلع اهعمىنبمالمسا (ارض)و سنأل ةيفان (ال) ونالو:فرطوأ
 ادئرملا ىلع ربنا م دةتىلا عدجرب زرابلاريمضلاو لوعفمو لسععافو ىمأ لف( /هعنمان)همبف فر رضالذا هرب دقت
 اقرع) واهيلانيحةفاضاب ضحن عضو مف لعافول هن نمدلح (نآز ل اىوتس) وهعنماب قاعتم(نيح) و
 طاقمابنانودنمالاههر كتونسأز ارا فرعىو:س نيد لصالاو ىل_عاقلان 0 !و نايت ) 0

 راخلافذ>نا نممدعتال ىطاش !اوىر اوهالافال- لادا عضومىف ناردصمالو ىدوكح الافالخ ضفاخلاا

 قاعتم(اذك نا وىوتسا لءافن ملاح( ىداع) ولة :!!ىلعنافوةومالاح ردصأاعوةوو

 ةدئاز(اه)و ط رمش لا ىبعمن عك: قرط (اذازوعنةعودرب دقت فوذعاذك ف لماءلاوىدوك11لاقوهعنماب
 مالا نالت ةشناءاعملا اذا د ىلعه دعب مدرس ريس اعد رم“ ىلع فو 22 ل عقب عوذصس(لعفلا) و

 اهلعمدقةماهل م ال معتالتاكنالىدوكمالا قالا ةتشالا باب رم سيوة لعغلا ل اياهصاصةثااذا ىف
 نففلا ل جا داهسفرتتسماوم« او صقان ضاملعف ( ثاك) والماعرسغب اللاغتشالا باب ىف كمإ ,قاهف له.ءنالامو
 ووهفلؤالاام 1بلقول, ادريغا فذ>و ل يلدا فذح بركرتلا اذ_هفوقالط اال فلالاو ن اكرم (اربسكلا) و
 ناكفريت اهنءثدحلا نالفث ااملاامآ ول عفلا تعن فذف.ىاثأاام ] ًاوه-لعم دامك ةلالدلا ذابا اوحفذ>

 لعفلارينا ناك اماذااذكسيكرتلا لصأ اورعشلاب صاخوهو خ العفااتاكر ب1 ااماذا ذكي ل اب نا

 لوءءمال نيم ضاملعف (د_عقلوف طع فرح (وأ) وادتبملا ىلعهعدقت عنمافدرفملاادتبملا ريم ىلادن ملا
 (ارصتغم) واذا لو دم ىلءةفواط عم ةإ+ اوريون ىلا دوعدري مد هما! فاض او دصقب ؛لعاشلا تان (هلامعتسا) 5

 ىقءاهلا نملاح .ودو ضارتعالا فل هيفا ارصخمو دقةلاوهتلصتفذ>لوعفممساداصلا 4 طيضا نأ ىف قا

 اعيد «-ص بلا ىلاعث هلوةدح ىلءلاملا ىفالماع فاض اثوكمملا فاضألا نملاملا ءىجتغ وسو لامعا
 امفرتتسماهعداو ضاملعف(تاك) وفطء فرح( وأ ) و« هيلا فاضملانملاملاءى تاغ مدح و هو

 (مال) و فوذ ل تعنبحاص ىنععوذودنس؟قاءتم ماللارسكب (ىذا) وناكربخ ( ادنسم) وربخلا ىلادوعب
 ىلع فطءرملاب (مزالوأ) ريغالهيلا فاض( ادبا) وهدعبام .رامتعاب اضأ فاضمو هل :ةامراءتعاب هلا فاضم
 في هفاذالو- دم ىلعاضأ !ةفوطعماهرخ 7 ىلا ناكوأ هل وهنا فاضم (رددلا)وفودومرب دقن ىلعىذ

 هلو ريخلاقرتتسملا ريهذلا ع نءلاح(ادحنم) وهرعخ( ىلإ وأ دتبم ممملا فب( نك ) راهملا اذاةفاضاب , رح عضو م

 زبدقتر فؤذعن ادةباريملا عضومفاهرو رو هدانا فلا ور فوذلا اوةلةلو ةمهرمدخو اديملا

 ارمنم كنه ثلوقك كا ذوزدهلا مزالادتءملادنسموأ ءادتتبامالب 1 ملا لل: نييرلتا ناكر

 ربخوأ دةبم(رطر لو )رخؤمأ دن: ه(مهرد) و مد ةمربخ (ىدنع) )وفود لوقىلا فاضمأ ديم (و*د)# ا

 1 سس ما سس ل م 2 ا ا م ل ممل
 ( بالطلانرت - « ) +34

 ةنلعف وأ تناك ةيغعا
 5 هه ا ىلا و

 امهر تاعوت ول

 (ور قاعنلا 7

 لان.طعأ انا) ىلاعت هلوق

 ةسناثلا ( و رثوكلا

 اهل.قاع ةعطتنا 0

 نا) ىلاعت هلوق ( ون
 ةعقاولا(اعجةةزعلا

 مهلوذ كن 'رعالودعب)

 اعجهللوَر ءلاثا ملخ

 اهلز_هءال (ةفذ ان

 تتلو ابارعالا نه
 ىبسح (لوقلاب ةيكعت
 امئاو ل-#اهانوك

 فوذد<ل اوعلاب ىلا

 وأ تون هنا هرب دعت

 امغاوكلذو#وأر عاش

 لوقعلاب ةيكحم لوحت '

 ىلذا (ىن-هللاداسفا)
 انعيجهللق زعلان ااولاه

 ٌىراقالىئءنذ هنزعمل
 (مهلونىلع فقي نأ
 هلل ةزعلانا ىدتس و

 كضقو لصوت اف اعيج

 ىنعملا' في رحت كلذ

 (نودءالوحو) أ

 ةعقاولا ىلعالا "الملا ىلا
 لك نماطوع ردسعل)

 2 راخ(د رام تاطبش

 ا ةعاطلان ع

 اهل لالت او ومننال

 اهانئتس اةفن اسما منال
 انئاسافانعاالاب وعن

 اباوج تاك اموهو
 ىل هنالرد-ةم لاؤسا
 هساظفت ئثىاللق



 برجاف نيطاسجلا خف
 نوم ال مبلل
 ثوكينأ نيعاف مهاسا
 هل.ذأسع اءاطقنم امال

 ةلج ( تسياو)
 ةيناث(ةفص)ن اوعمجس لال

 ناط.شوهو(: ركدلل)

 نمىأ (اهنمالا-الو)

 ىف (ةرد_ةم)ةركعذلا
 (اهفصول) لبقتىلا
 وهدد راع» :ركستلا ىأ

 ءىجت محد وسنل وع
 :ةركذناانم لاخلا
 ةعقاولا هلا نا أس ٍح

 ةفوصومف :ركبت دعا

 ةيفصولا لمتع

 :ةماامناوةلاحلاو
 انه لاهاو نيمو

 ىلعامأ (ىنعملاداسفل)
 ىنعمال هنافةقدلارب دعت

 ناطمش نم اظفملا
 رادقت ىلعامأ و مهسنال

 عامتلا مدعتوردق.ال

 فنصملا هلاق هنودن رال و

 ف(ل 1و2:و) ىنسغلاف

 نيستلملا قنانئئسا

 هتقاام) نيحالطصالاب

 بيكرتلا اذهذ تامولذم

 نيستلج نمذ) مالك '
 امهادحا (نيتفن اتسم

 د(ةمدقةيلعف)ةل+
 ةفن اتسم ىهو هتيقلام

 (و) اب وحنافانكتسا

 م

 سس سس سس سس |سسيسسسييإِإطإل ا ا- ||

 را -د>للللرر١للا-رللىل٠ 22254710101 ]1 1 ماماااأاذأذ ذب عع 07ججججججججج"”">جب077")7ببَب٠بصصتبب سس.

 0 ا سوسسسص سيبو ساووموسمو سوو و وسم مصممو

 ُت

 ع

 ىذلا نالف:ردقا لاخلا

 وهلاهلاىىعمردقي
 ْنَط انشا اوا,مماص
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 نوكب نأ ل متع لوعفمرسسا ىازلا فب( مزئام) و فرذحما كل ذلناةاوةمنانلجلاو ريسخأتلاو ميدقتلا ىلع
 لمتعوهءلافاضم( ربخلا) ومزنا؟لعافلا نعةباملا عوف ص( مدت ) ومرت قلتم (هسبف) ووك ريد

 ربدقتد ىفب ردر ل اريهغااامهتيبطبارلاو وحرم دل + او رخو ءادتي هرمنا مدقتو امدشءارمخ مزتل منو كك نأ
 لودعممدقتبنأ اذهىلعمزمي لا ةءالهفمزتل ريالا مدقت رطوىلو مهردىدنع كلور اذه ىلءتدبلا
 لجل ابهسبةلعاذاءاعردصا !لومعممدقتمضتءامغالوةئانال رينا لماع ادتبملاناهدالانال «ءلعردصملا

 مدقتمزنلب اذكى أ هلبفامه4اءلدٍفوذء؟قاءتم(اذك)« ها الف ًادّتبم هنوك ث.-نءامأ لعفلا ىلع
 ريهضلاو داعب قاعتم (هيلع)و ضاملءق(داع) وهباوعب وصنم طرشاا ىتعم نوكمف رط(اذا) وريملا

 فوصوم ىلع ةيراسب ىمالوصوماموداعب قاعتم(اسث) وداعل عاف( ر عضم ) وفاضمرب دقت ىلع ربخلا ىلا دوعن
 لاح ءاملا ف .فخت# (اندمم) وامىلادوعتهنعنمو ريما ىلادوعت هب نم ءاهلاوريذب ناقاعتم (هنعهب) و ردقم

 بانو لوعفملل ىنبمعراضم لعف( ربع )و ىننجابامحاصو لاخلا نيد لصف هبفو ربحا ىلا :دئاعلا هيف ءاهلا نم
 اهلااذا ةفاضاب 5و8 مضومىفثدبل ارخ 1 ىلا داع جو هنعىفريوخل ااهملعدئاعلا وام هإصدل او هبفرتةسملعافلا

 اددباا نمر مذمرمللا سبالم ىلع داءاذاا دتبما ىلعري_:ا مدقت متلي اذك تيبلارب دقتو فوذحتاذاباوح و

 هل_صاحام ىئطاشل لاق اد: نم هيلا دئاعل اريمضأل ارسفم ىأ اني .مريجللا نوك لا بخل ك[ ذي هنع ريض ىذل |
 مزاباعاو رينا مد_ة:مزاب الهلع ارع عفانو ريدا لومعم ريمكالرسفملا ناك ولى -هنمدنال ديةاااذهو

 هنعوغتسمد.قلا|اذهنارهاظلا او ها عفانهاعارعلوغتف ىلصالازاوملا لع ريذلا قس و طقف رسيفملا مدقت

 اجرغدقلااذهنوكي ىتدريلنالومعمىلاهدوعىلعودص الر هذءريولا ىلعىأ هيلعداعاذامظانلا لوقتاف

 عيمصلا لولا ىلعربدنا قاعتمضعبارسغموها_غاوربعضلا مج سه ديفياكمسفت ربل يسفم هنا مهو هوه لد هل
 رعاشلالوقب لكشأ طةفرور ماو هريمللا ناانافوانازغتولو هإ.اعم ىلع ريما ضءياو فوذ<# هناريوا ىف

 قاعتم (اذك ) # ةدعاقلادارفان مهنا عماقاغت ارامل ل, اربح سيار ورحا ناف ها مديح نيعءلم نكساود#
 (بجوتسد ) وهطرسثي ليقو نب رثكألا دن ءهياو< ب وصنم طرشلا ىنعمن «2مفرط (اذا) وما كفوذعب
 3 راخملاعوقووقالط اال فلالاو بح وتس لوعفم (ارب قضم ا( ورب: ىلا دوعب هيفركتيسم هلءافعراضم لعف

 بي وذ أل وةىاعةجادقو ىضاملا ىلاةيسنلاب ل.اقةيطرمثلا اذادعب
 مخق7ليل:ىلاد درب اذاو وع اهتيغراذاةمغار سفخااو

 ىلع عفر < ىف ىع» الو دوم ملا مغب( نم و مد مريخ نما ورماكفوذ#لوقفاكلار و رك (نياك و

 دئاعلاو نم ةلدةياعقل اهلا او تاثل اوعذم (اريطت )ولوأل |وعفمءاهلاو لعافولعف (هتلع) ورخ وم دايم هنا

 فوذعتادت.ءاري_تفاكلاابرورحلالوةلاكلذو فوذحلا كلذإ لو ةمرم1اوادّدمملا اجو هتلعفريمذلااهعاا
 تءزوهومنلا فاضم(روص+ا) ومدقبمدقملوعفم ( ريخو)و اريصن هتلع نم نأ كلوقكك لذو رب انك
 ادتبماريخ م دقورب دقتلاومد_ةبةيفرظلا ل عبوصنم (ادبأ) ورمل عف(مدق) و فوذت«ةلعتمو فوذخن
 ءانثتساك رح (الا) و مد_ةمريص (اذل )و ةيفاثامو صاك فوذ فاكلارو رجب (5) وادب هيقر وصخ لا

 هفلأو نزولاو:_.لعلل فرص:مري_غهنوكلةحفاابرو رحثمملا فاضم (ادجأ) ورخؤمأدتبم (عابتاز و
 «ةاعتفوام ةإ_دلوءفمالءانبنلاب(ملعا) ةلجوهبلافاضملوصوممسا(ام) وأدتبم (فذ-و)«قالط الل

 اموهيدشت فرح اكل( )وزئاس ريخو ادةيمنم لع: ىذلا فذحور دقتالاو ادتما ارم ( زئاج) و فوذدع

 فاكلانرورحتردصتن الو ؤماهتاصو ىهوابةرحالوصوما موكتلاهملعدئاعالواهتلص(لوقت)ةل جون ردصم

 ريدا فود دتبم(ديز) وئاوقكك اذورب دقتلاو فوذعن ادتباربخ عفر عضوميف هر ور تو فاكلاو
 هاخغا ىونم فوذخ لوقا فاضمةيفرطظاا ىلعبوصنم (دعبإو لوقا كلذ|لوةمءرمتو وهواندنعئأ هيرعا
 ادتبملاةل و هسبلا فاضموادتبملا رب (اكدنع) وقيثادتبالا ىلع عفر عضومىف ماهطتسا مسا مما خذي (نم)و

 (باو-فو)+ امدنغنملئاسلالوقد_بدي زئالوة'كاذورب دةتلاوفوذلالوةلا كذا ةلوةم رياناو



 (ديز)و لاو>الا نعهيمهفت_س ماهعتءامءاوهو مدقمرب+ (ف.ك )و نيفياضمفذ-ىلع لقب قاعتم

 لقور دقتلاو لةلنالوةمهرمتو وهو فر ذا دتبارمش نوذل ار مدس ( ,(فند)و رم لف ١ ورتؤمأ ديم

 مصاب ف (ىنغتسا) وفاضمفذ-> ىلءأدتبم(ديز 3) دب ب زاشك لئاسلالوةباو -ىففندوه

 نو رلاو راد أني فاضمرب دعت ىلع هيلعافل !نعةبامأ :لا ىلع عفر مورس (منع)و هعاعتمفذ>لوءفمأل

 ضام(فرء)ونالوة ودق ةرطر فزح ىه لهو ل. اءئال(ذا) وادم ماري عفر عض هوم ىف هعوذ صو ىن+:سا ]و
 ىغتسادب برريعدت و دقتلاور وكذا!فاضاارب ل : ىلع زا ىلادوعب هيقرتةسم لعافل!بئانو ولوءقمال تدم

 ىطاشلارصقر مت وأ فذسح قاعتمىدوكمملا لاف (د-ءب و)# لاو سلا نمفرعذاب اولا ور "دنع

 مدقتبال ردصملالومعمن الاق نأ دعب ىئازاتغتلا لاق ع نك-!هيلع ردصملالومعم م دقت اهملعمزاب ويا لال

 داعستناب حرم ف ماه نبا لا صفو ىس متنا لعفلا < ارهيفكتاةاهنالفوراثلا ف كلذزاو-قطاوهملع

 ريثكولاق اعلطمْزا- لعفلاونال لكتب الناك ناواقلطم عنتما لعالاونال لحب ردصاانأك نا هلداحاملاقف
 لدحر دا !6) 2هيلاوفاضم (الول) رنين اة سرد جل لو مس عج عب اذ_ه. نءل هدب سانأ | ند

 اهرمأ بلاء ىالولدعب تريلا فذحولاقف ىدوكملاامأ ضفاحللا عزب بوص:مهنا ىطاسلاو ىدوكملا

 نان اوال قالو سر لن تن نر تبحاولاق ن1 !ىقديقام لاع هلوةولاقن ىطاش !اامأو

 هيلا فاضم( ربذا) و :.ه(فذح)و ها عنتمماماو اوزئاحاماوهف ت>اوريغردانلا ف هنا هموهغمو مالكا

 :ممداككلا بلاغ ىفوأ ىدوك-لا هلاقاكاهسمأ بلاغ ىفالول دعب مث ةفءهربللافذدورب دقتلاوادةملاربخ (مت>ح)و

 (اذ) و اهفوضوم مىلاةفصلاةذاضا٠ نمهيلافاضء(نيع) ) دعم ىنعج فورق:ساب قاعتم (صنفو) ىطاشلا هلا

 لوةفاك ةرورضالا:هر 2 :تاراهط وادم اري عفر عدوم ىف( رقتسا) ل 2و هعبأنا فزدادت ءموراش ثامسا

 نوككلاوا: هرارقتس الايدارب نأ لمتك والطمانوك هنوكلا د ناك ن وهلا هدو ىدإتناف «رعاشلا

 هريغوءاةءااونأ | هلاقامهرياظنومفذ ورك ذزودةاصاخانو؟توكمف لاك ةنالاو لزاما امدعوتو.كاد هاك لا ىف

 رتل 0 ا 0 ولاقاطمال ل 00 1 ايا ع اراب قاس هل 1

 نا ل رتاين لراس نينو تاو ا

 لوصوء(امو) )هيلا فاضم( عناص) وادم( لك )وفوذ<لوةلةراحو فوذ_ءادةياري_لثمو هدب دار

 (عنص) ةلمخ ام ملءوايفرحالوصوم توك: ناوابم!الوصومنوك2ناامفزو< واد #:,لا ىلع فوطعم
 ةلوقمرب_كن اوادتملا ةلجوتانرتمورب دق :ايو-و فودربولا اوىلاثلا نودلوالا ىلعفود د" اعلاو اهتلص

 (لدمقو) «*ي نانرتةمهتعنصووأ هعن_صوذلاو عئاص لك كاوةلثككلذورب دودلاو فوذن الوةااثالذإ

 هد داغلا تاك 8 راض (ن رك ) .فان(ال) وءيل !فاضم(لاح) واضا] ًرقتساب قاعتم ووفدعب ىلع قوطعم

 ريد (اربسخ) وثدن ا اعأ اريمضلافزودع و لاح ىلا دوعب مفر ريهد|عوماو

 كق) ةلجوأد ستيم( (سخ) وىذلااد“ ملا ىلع - لع فوذ تءن ىذلاواريخ قاعتم (ىذلا نعز دنقلا

 امو توك هإ ووري ىف ريل امه طبارلاو ىذا هل دهريجو أ دة اوا دبا ارمخ لوعذمأل ءانبلاب (از مضأ

 موهفم كل رعراودعب رقتم ارنيع صن عمر همس ابدا اوافذ 1 ااذهو تافط اعتاار دعتو لانا علا اهرعب

 فاك ارور < ( فرمضك) ١وعار ءدادتهرمتىذلا ادب نعارخ احلا كلذ وكي أصالة اوعم

 فوذ_اد لاو خ و رست (دسلا) و هلعافىلا ردصأاةفاضا نمهنلا فاضمو ًادتبم برضو فوذ < لوق

 ةلوق | ريا وادتيملا ةاجوهنملاح (اًميسم) وردم لوعفم ىلع د”اءاجمفرتتسم اهاعاف ,وةمادا !كاك ىلا َنَفاَضَم

 ذاوأ كك اذال ساس دبعلا ف ريضكلوةككلذو رب دقتلاو فوذت ادا رمخ هلوةمووهو فوذ 2 ١!لوةل!كلذإ

 ىلا فانمر دصم ءوهوه.لا فاضم( ىندمت) وءادتنالا ىلع عوف رض ماقتل ن هليضفت مسا ( (تأد) ايسم تاك

 قااىلادثاع اههفرت: ماهل ءافوةمالا ناك ىلا فاضم فوذ < متأ اريسخو تست ”لوعفم (قه ارو هلعاق
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 ىشو تامولذم (ىهو
 ايناس , اهات قنا

 3 او>ر دوبل اف) اهنال

 نعئ ان( ردقملاؤ-
 كناكن )ةمدقتاا هللا

 (كلل يق هتيقلامشلةأسأ

 ذملء< نم ىأر ىلع
 كلذدءآام)أدتبم
 هدمأ) هلام (تاقف

 نم ىأ ارىلعو (نام هول

 امد_ةمارب_-اهلعخ

 كنساملاَو بلاز دعو

 يب هباوجوءئاَقل نيبو
 لوالاو نامونه:دبو
 جارسلا نباودربملا لوق

 لوقىناثلاو ىسرافلاو

 بسنو جاسزلاو شفحالا

 ىل_ءامأو هب وبدسيلا
 لعاق امون ناب لوقلا

 و دقتلاو فوذخ لعفب

 نامول ىضمذم هتيعلام

 ادتيلرمخ نامول نأوأ

 هثيعلام - دّعتلاو ىوذحت

 ناموؤ »ىذا تامزلان 4

 مالكلان ال ىفع الف

 ةدحاو هل حام_ملع
 تالو_ةلا ناذهو
 و نيينوكلا ل نم نيّدفُي ةاظا

 نع (اههلثمد)

 تام ول دمه علام ىتاج

 امال اهسمن وك ىف

 « نيف :انيلس نت اي وضتم

 .ماق) نيسحالطصالاب
 ماق( وادب زال موقلا
 (رارعاشاح) مولا

 (اركب ادع) مولا مق
 ةلثمالا هذهنم لكسف



 ندم مالك ةئالثلا

 نيم 2 نيتلج

 ىلع هلّوْسلا امهادحا

 ىهشو هنم ىنثتسا

 انو افانئتسا ةفئاتسم

 ىلع يمس ا ةسناثلاو

 ف ع ىفو ىثتساا

 3 اءناساه انئنسا

 تاوح 3 دقتلا

 0 نرد ةملاز-

 لق موقلا ماقتلق

 مويف دب رلخد لهشلل
 اذكو اديزال تلقف

 ىأ (اممالا) قابلا
 هل حوهممئئثتسملا لج

0 

 (ناتءلعف) ةث ةيالشكل

 ىلعىفةاعااذهو

 ىثنسملاةلصتايلوقلا

 لولا ىلءامأ هالحال

 بصق عض ومىاماي

 نمو) الفلا ١-1 ىل_ع
 عجة ثلثلا مضي (اهلثم

 هل ثمن موىأ ل اشم
 ةلزعا ةفناتساا هللا

 ىت->- دبة ءقاولا

 (هلوق) ىف ةيئادتنالا
 رز رو هر
 اهءامد عىل ةلاتلازاخ

 ةلجدعام ىتحإ) هلددب
 ضددأ ىأ (لكشأ

 هل-دءاقةرج هطااذعأ

 هبلافاذمو ًادتيم

 ةلعجر هريسخ ل كشأو
 ةفنأةسمهريثوادتيملا

 3 وهلا تهزماذ_ه

 نأ(نع) لسقن (د)

8 
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 15 ونزع قلعتم فاكملا ختفوءاحارسكي (مكملاب ١ وقل اىلارثاعلا ناك لعاف نم لاحاشاعتم ىنءع(اط ونم) وا

 نيذثاب ىلع ف وامه (ارثك اب وأ) راوربخابقاعتم (نينئاب) وبرعال ريهضل او لءافو ضاملءف (او رمخأو )*

 أدتبمم» روما فدذ<لوق فاكلارو رع(موك ) دار ريدخاباضت اق اعتم (دحاونء) وقالط اال فاالاو

 نائرير عاش عج (ارعش) ولوأريخ في رش ىنععءايلادب دشتوءارلار سك ىرس عج نيسلا تفنةارسس) و
 ء(اهتاوأرناك )+ فوذحن الودال ةلوقمهريخوا ددنملا هاو

 نم لا (ام«ا) و هلوعفم(اد_تبملار وهلءاف(تاك ) وعراضملعف (عفرت ) « ناك عضوم ىلءانطعمفرلاب
 جرالاو دنس مخرلابو هبصخت هريس فوذ لغفالوعفم بصالاب( ريان او) فوذ < هقلعتمو ري اللوعفملا
 ةلدوةفطنّنم ناسنالا قاض داعب مكلاهةاد ماعنال اودح ىلءةيلعفلاه]_+لا مدهتا لوالا لاغ:_ثالا باب ىف

 اهنال عف راها عت ىلاثلا ىلع وةرمسفما البا ارعالا نماهل لناللوالا ىلع لوعفملاو لعافلاو لعمل نء(هبصنت)

 ناك مقرتر دقتلاو «.اعةروك ذملالاحل اةلالدإ < ةاعّتم عمهنعلغتشملا لاح فذ > نيه ولا ىلءوا دة ءماريحخ

 اك فوذ<# لوقل ةرام ف اكلا(ناكك) واهلارمحن هنو لاحرب_ناثصنتواهلاس ما هنوك لاحادتبملا
 رخؤمأدةبم (لط) ومدةمرعخ (ناكك ) 5 3 ومد ةماهربخ( 0 وعاد

 اف فطعلاِه هرح طانةسأب لط ىلءتاقوافعم (كهناو ئن أو يف »ب اح .ريلاز از سداراصو م اعصأ ىحأتاب) و

 (ىفا) و معبتعقاعتم ل ا تاع (هعب رالا) وأد: :مم(ىذهو)كفناو راصادع

 ةعب 0 <( (هعبتم)و ريخأتو دقت هم هنق و ىتاهبشل ىلع فولمعم (ىنالوأ ) وهيلا فاضم

 كلا نمىوأ اذهو ينم ادنام (ما) وهيلافاضم(ناك ) ومدقمربخ(لثمو) * قزهيشلوأ ىفلةعمتم

 اأو سا لوقلارب دقت ىلع فوذحنادتباربد ( طعاك ) واقوبسعقاعتم(اع) :مادنملاح (اق وبسم) و
 لعفبايىلا لةنلصألا ف نيعلاوتغم ضاملعن ماد(تمدز وهب رد_صمةيفرط (ام) ونينئالدعتم سم لعف

 ىلااهنم تا ة:ذواولا ىلع ةئوصلا تل: افواولا ضب تمودراصف هب زرا ءلاريعكلالاصتاةدار ادءنيعلامضب

 اهو«اءاتلاو تمدراصف نيزك اسلاءاقتلالواولاتفذغ ممملاو واولا نائما ىق.لافاهلءقامةكر باس دعي اهليقام

 هلوهذمو طعاب تأثلوعقم (امهرد) وهقاعتم فذح د و ىنعع باصآ نملعءافمءاوهواهرم (ابيدم)و

 ميد-27مالكلا وهب زحلا مكواطعن ىتحىل_همالاوهي زجلا اواعن ىت-ىلاهث هلوقنمهفذك فوذ_تلوالا

 مثلعافممسا هنالامدصعل اوعفمام_هردىراّوولالاقو هلابص ءكماودةذماه_هردجاّدهملا طعالصالاو ريبخأتو

 نملاحبصنلاب ( هلثم) وهلا فاضم (ضام) وأدم (ريغو) * 2 متناامهردْك:,اهاةدمر دةتااولاك

 فاشمرب د: ىلءوهو فد رعتلادبةتاللثمةفاضانال كلذ هدو فرمهم لف هنال هل ماع ىلعمدقم ل علعاف

 ل-ثهالعلعدقر دقتلاوءاهلاولثمنيد فاضم ف ذ> ىلءاضنأ اوهو فودءردصات عن هل*مىدوكلالاقو

 الئام هنوك لاح ل عدت ضامريغو لوالا ىلعر دق دعتلاو ىالط اللهبف فاالاوريغرم (العدق) لجو هأ لع

 ءافتكالاوءالا فذ (ضاسا١) تك 1(دي ريغ) و طرشاا لعف (ناك) و طرسش فرح (نا) و ىبذاسملا لع

 ىادوعب هيفرتتس ملعافل تن انو لو ءقملل ى بم م( المعتسا) ريل معسساب قلعش ( تسل ومبلا فاشم» تكسلاب

 طسوت قاعتم(اهعبدجفف د) * فوذ<# طرا !باودو تاك ريت بصأ عش طومىهعوف صووهو ضاملاريسغ

 قاع | 1 ل-الاو مدعت د اوفوراظلا ف عاسنالاب لاقي نأالا هلع مدق: .الردصا !!لومعمأ عم

 نمرمأ ةزحجلا ف ( زحأ) وهلا فاذم (ربدللا) وزحاب مدقملوعفمةددش. ا نيسلا م ولو زحاب

 لوعذم (هقبس) وهبلا فاذا نع ضوعهيف ةنب وأ :ةلاوأدةبم(لكو)اهعمج ىفريمللا طسوتوأ ارو دق: لاو راع

 مم ى هع ةلاشملا ءالظلاب ( 0 رهلوعفم(ماد)و ربنا ىلادثاعلا هلعاق لا فاضمرد_صموهو رظط مدعم

 (كاذك )» مادربللا قنا أ عنمرعلاوأ اغلا لكورب دقتلاولكرع هل هل +او لكلا دوعن هب ةركتسم هل عأقو

 ل اودعك و هلءاقىلارددملاةفاض ا نمهلا فاضم نب ,ونااب (ربش) و رخ مآ دتبم( قيس )ومدق مريخ

 ةيفانلاا مرينا قيسس رب دقتلا والت عن (ةيفانلا) وقيسي
 : 0 (نْخ) د ووعنملا فمادهقبس لمىأ كاذك

 ١ ل تس سس سس 141010001010111

 سس



 ةفصال ةولعم ىلع ف وانعم ( 4 رانالإ 1 ىلعةدت اهلا هي شماهلا نمل ا و ع ةةاعتم (اهع وءأح نم

 ركالو ضرافال هر و ءاهناىلا عل 1 هلوقك اهرار ك2 ب> وقرا !ةه_صوهودرف هم يعتاد اهلفامل

 ايأ(دجازلا) ف وعسأ
 نقعد نب هللار.عد#

 نا هب ويرد تاز

 دعي ةعئاولا (هلألا
 ىهو (ة.ثادترالا تح

 ةل+ ا اهدعب ًادتت ىلا

 ردا | ةفاضانم هبلا قبس ةفاضأب رورخن وذكلاب (ريسخ) وهملا فاضم( قب 3 وأدم (عشموز#

 ودر عنمىلا دوعن كاع ءةراتسسسم هإ ءاق بث انو لوعفملل لم (ىامصاز و قيس لوعفم (سا) و هلءافلا

 1 ةرل_< قلوص محم !(ام) وهملاق اضم م( وأ ديم( وذو) لآ باريش عفر عضومىف هعوذ ضو

 ضوماف )ف نأ تست ىأ | قنتكحب قارس را عفرىذب وأعوذ م ىنع: (عفرب) :ىدوأودو سكع اروح وادب اريخ
 ل ا ب 21 .الا ىلع عن ةرز<* ىف ى «الوصوم (امو) + ماعوذ عونرع ىفاك ىذلاورب دق: !اوامتإ د /ىفةكب) هلو

 1 0 0 ف) وأ دّدبم (صقنل راد ل (صقأت د مأسع وذىلادوعب هلا فاضالاواسا نلدلا عطرمف ) او-) و

 0 (لازسيا) و فيعضلأ : ىل- ارد ماا عال ىلوأ لّوالاو ص2: !اي وأ ىفة:قاعتمىدوكملالاق ىف
 رج فرح هده ىسح لأ (يةز و ضقنلاىلا دئاعلا هرفرتةسملا ىفت عوف صنملاح (امئاد) و فاعلا فرح طا.ةساب تف ىلع نافوادعم
 قاهاامهدحا الد, او نو قامتاو ىف نم ءتااوزن ددعتلاو ضوتلالب خت او ام ةرتش ءاطوق مو لوح حلا ل ١ عسب قع
 ليةلرجفرح 0 ىليلعاف (لومعم) و لعافلا ىلعمدقملوعغم (لءاعلا )وال ىننمءراضه لعن( ىلر) وةبفان: (الو) « لازو
 ةياورلاو رجابءامىتح لأ عاف ملا (افرط)و طرششلا ىنعمن عضم فرط (اذا) وءا:ثسا فرح (الا) و هلا فاضم ( ريخلا وزخسؤم
 ءادتنالا لع مفرلاب ىلع ف رط ىلع فو ءء(رح فرحوأ ) و ريكا لومعمَّل ا دوعا هنقرم" مريعذ هإءاقو ضام لعق (قاروقأ

 0 0 اهرطلومعاىأ اذاالا لماعلارمانا لو معمىلءالورب دّمَلاو فوذجناذا باردو ف وطعملاو فطاعل فذ
 رككمنملاح(اسا) وهملا فاضم(نأ ئلا)وونابمدةملوعش«( رك2و)# هيلي هناقدرو رثو رح ف رحوأ عوت هلخا لح قل هع 1

 مزح عضوم ف ط رشلا لف( عقو) و طرش فرح (نا) ودصقاذاىون نم صأ لعن( رنا) وفوذ < هقاعتمو
 رك قرحوأ ىععالودوم (ام) رىراووجللافال- لا ا ىلهمد: كايال موو لعاق عف ذرلا (مهو ,ه)ونأب

 ىتااهلجلاو اهريخ (عنتما) لج واهمءاءاهلاودن و >الهب ردصمنأ ( هنأ )و ضاملعف (نابنسا) وةفوصوم

 3 كودو ا ىلا م>| ىلءام هل-_صددعتامو نايتساو رددملاب لب , وأتلا ىلعنامثسا لعافاهتاصون ًاواهتاصنأ دعب

 لاح نادلارهضهوناوثديلارب دقو فوذ-< طرشلا باوحو رمل ااهلءامةفصثااثلا ىلعو هل ل الذاعم
 هرن اق هعانتما تابتسمئث مهوموأ هعانتماةنا تس اوأ هعانتما نا تس ا ىذلا م-هوم عقونا لماعللابها هنوك
 دازتيقلعتم (وش> ىف) ودازت لعاف بئان(ناك ) ولوعفمالىن.معراضملعف (دازت )و لاقت فرح (دقد)»
 ىلع مقرمتومف بت ام فوذ لوقا ناكل( وفوذدعع ؟ قاعي ةناكعرم لاما عضومقوأ

 نيب د5 ارض املعف (ناك) وابدع“ هلا نعم ن ءامفاما معاد: نالا وسو هب وبس: ءةمان ةركش ىهو ءادتنالا

 ادعت سريعه يفو عصالا لع ضامرعف(عسمأ) ونازل درس اللد بتل لو ة ةيبنعتلا ام

 ريغ ودو قءلعتلا نم

 فورح نال) بسام

 مذللا حتب(قاعتال ارملا

 اهلود ( لمعلا نع)

 لحد اغاولجلا ىلع

 قاموأ تادرغملا ىلع

 فرح تس هزه ىد

 رسك بو جولررح
 وي ىاهدعب نا ةزهه

 ىت> دن ز ضم كلوت هل-_جودم ال -ءةئاضاب , رح عضومىلودوم مس !(نمر و 2 ةالهبلوعفم (معزو# ق4 .لعاقلا ىلع عوف صام

 رست ( هنودح رالمما ىلع ل-هاةعوذر ادم يمل امريش عفر مضومفاهدعبامو هدأ هل-جو ىالط دال فاالاو نم لد (امدغ:)

 لعافو لعف (توقبس و) هوط اععم فوطعملافدحرب 80 ”ىلءلوءهمولءافو لعف 0ع وذذدعو هز ءادتالا سح فرح تناكولونا

 اهريذن وس راهم«اوناك نوذذحورب دقتلاوهملا فاضااريهضلا نع فاحخلا او ثوم لوعذم (ردا)و

 اهّتعنو نا ىلع فوطعم ( (ولد)< هيلا فا ذمةغفخلا نونلا نوكسوةزهول ارسك(نا) وروتش اي ىاعتم (دعب د

 ىلع عفر ل<* ىف ةراش أ مس !(اذر وفوذعردصاتءثوأر مد ا لءاف نمةدك ومال ةدمم لاح (اريك) وفرذ<

 ءاقو ةزم_اا تحفل

 هناىه ( و) ةدعاقلاب

 راجلا)فرملا(لداذا

 1مم هت فنا ىلع نادي اري ا موو لأ !قزحلااذهرب , دقتلا و هربخ ( رشا ) هلو فوذخ هتعتو ادتبم هنأ |

 هللذ) ىلا عت هلو( وح ||| ل 00 نم الاد مز االاقناك امانأو ضا وعد وأ بكدراب قلعتم (دعب و)# ني: .طرسشلاواو

 مال (قملاوههنلاناب فرقختو ةزمهلا تف (نأزو رعشلاب صوصةئامهالكو هلعردصا |لومعم دقو ادتيملا ىلع لعفلاربما

 ائاانلع ةزمهلا 2 نمهيلافاضم(ام) وأدم (ضد وعت) واهم لعللا تف سف ذحو هيلا فاضمىردصمفرح ا اسلانوذاا

 ”تنملكفو ةراح تسل أ نعبر ورم ا ريمكل ان هلاحر ل ” ىلع ضد وعمد قاعتم(اهنع) وفوذ_ءاهتعنو هلوعفمىلارددملاةفاضا

 ل 00 ا 3
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 لعافلا ب انو لعفل !نم'يلاوهم فرت هلعافلا انو لوعفدال + صام لءف 6 ؟ترا) وناكيىلادثاعلا | امأ راثا نيايلدلا نزع

 (لثك )و ةيردصما نأدعب بكترااهدحو ناكنعةدئازلاام ضن وعتو رب دقتلاوادتبلاربخ عفروشومف نا.والاممئالفلوالا
 اه دو ناكتذ كاكا (تناأامأ) وفوذ<*لوةلفاضمفوذا د: ءارمد لثموة دن ازفاكلا نال اوةءاعاو اةيلعت كلذ

 ناكربد (ار )د ام-مج رخبراقتل ميلاف نونلات داو ناكن ءاضوعامتدي زولصفتاناهعسا قب و ل فىت> دعب هللا

 تمدةفارب تنك نال رتةاف بيكر ثلا لأ ادم دقت نمو مهلا هذهو ل ءافو سم أ لعف (برئقاف) ةفوذهلا ةلخ اكلنا ىعمى ءرج

 نمد)» راصتخ لال ناك نعاضوعاب تدي زوراص: خلال ناكوةلعلا مالت فذ مث صا ص: لال لولعملا ىلع ةلعلا رور<*درفم لا هوان

 قاعتملالا ىلعو عراض6قاعتمىدوكلملالافو ىطاشلا هلافعراضا تعذ(تاكل)و فذحتب قاعتم(عراضم كلت ناعم ىلءالا مم
 وهو) فذ_ةت:لءافلابئان (نون)ولوعفمالىنبمعراضم (فذ)وعراضل ثعن(مزهتم) و فوذسم || 2٠ج ىلع ةيفايةلجلا
 فذحيل ادوعب هيفرتةسملعافلا تئانولوهعجلل ىب ,مضاملعف (مزتلا) وةيفان(ام) وريحوأ دديم/فذح لاقيالد 'رفلاب ةلوؤمريغ
 مزتامريغفذ -وهورب داةلاو فن تعن مزتلاامةل>و عنك نأ قيلعتلاة قش
 (سل) وتاعأببوصنمع وذللنييمقلطملوعفم (لاسعا) *( سرداب تاج ثملانا رتالوالوامىف لصف )ب ردص هلامااظفل لمعلا نم

 نعةباينلا ىلع ع ورثت :ًاملاةمالعمب ذءاَتلا اولوعفمال ى. مضاملعف (تاعأزوم لا فاذم انهدوةفموهومالكلإ

 نونلا فيفتو:زمهلارسكب (تاز وام نماضن لاخلا عضوم ىف( نود)و ظفللا ىلادانسالا ىلع تامعأب لعافلا لاعف أ ىف كاذ لون انال

 هيلا فاضمةرورضالرصقلاب (اًهب) وام ماضن ,ألآللا عضرم ىف (عم)و فوذ <تاهتعنو<. ءلافاضمةنكاساا قراعت امآو بو هلا

 لعاشلاب ئاثو لوعفمللىنبم (نكز) واقي ىلع فطعلاب رو رج(بيترتو)هيلااقيةفاضاب رو رب( ىننلا) و || ل خدت اقرا ف ورح
 تامعأ تيبلارب دقتو ل ءىنععىازلاب نكز ربيدرتل تءنرح عضوم فهعوف مو وهو بدترب ىلا دوعله فرت سم قاموادرةمرب -غ ىلع

 مدقملوعفم بص: اب (قيسو) 5 مواعمسةرثو ىج لءاق ةيحاصمةدث اًرلاناةقرافما موك لاح سيل لاسعاام ىلع له دنوأ هلي وان

 فذوءيلا نرحةفاضاب رورحت ( رح) و هلوعغمفذحو هلءافرلا ردصملاةفاضانمهيلا فاضم(فرح) وز ام اوهيف لمعت الودرغم
 09 زولاثملا نمةدافت_سمتفوذعشلاسرب دق: ىلعرح فرح ىلع فوامعم (فرط و ( رهسفطاععمفوامعملا امهاعدم نالف ىاثلا

 (ايذع: )وامممسا(تنأ) واينعمقلعتمر و رحثو راج (ى د) وةبفاناموةصريغ ماك فوذ_<:لوةلةراحفاكللا | ىالل + فةلماءاسمنا

 ءانواولا تيلقفنوكسلابامها دحات قبو ءالاو واولاه يف تومجحا ار ا, ودعم هإدألوعفم مسا اودواهرع_ث ةزمه جفن مكلذلوطفللا

 زاحأ تببلار دقتو هلعافولعفةر ورضالرصقلاب (اساعلازاجأ ) ورم لك ة_ضلاتلدأ اوءاملاىفءاملاتمتدأو ||( (ةيناثلا )هلا اهدعب نأ

 لصالاو انعم تن أ كامل اوةك مريخ نيةلعتماس منوكلاحامل اومعم فرطوأ رو رثورح فرح قيسءالعلا | ة«0اولا) هل لحالات
 لاثلاب هلماعو قوس نيب لصفوارعشوارغرئاسكل ذوا عيج ريماو مسالا ىلعر ورجاو راج مدقف ىلا نعمتنأام | (و< لودوممسالةإس
 ةفاضا نم هيلا فاضم (فوطعم)و مزلابمدقملوعفم (عفر د) « رعشلاب ص: كلذ ل 'مومنم ىبنج ًأودو ||| ءاج) كلوت نمدودأ ماق
 كلذك ىدوكملا لاق (دعب نم) رفولمعجناقلاعتم (لب بدأ نكملب)و لعاغلا فذحدعب هلوعفمىلاردصلا | ماقةلءخ (هبأ ماقعذلا
 قاعتم (/اع) و بلا فاضم(ب وصنم) و ها عفر 2 وأ ا زااباقلمةمتوكي نأ نأر وعودف ةوطعع قاعتم ى عد هلصا مالا ول لعمال هوو ٌ

 مزابقلعتم (ثبح)و لعن لع باب نم ملي مزلنسرمأ ىازلا عتب (مزلا) ول بعاذلا باننا لعب وصن< | لوسصو لاو لوصول
 كعفرمزلاو ثييلارب دقتواهملا ثيحةفاض ارح عض ةومىف هل اوةيقرك< سم هل ءاقو ضام لعقءا1ا ع (ل-)و[] بسع ل هلءدحو

 ؛فاضم(ام) ورع قاعتم(دعب و)د ءاجى أ ىدوكسملا لاف لح ثيحا-عب وصنمر_هل نةليدوأن كلنافوطعم [] ليلدن لماعلاهمضتشيأم
 ءابلاتعنور حل _ءافةرو رضالرصةلاي(املا) وضامل هذيلا هت .( رح وامىلءفوطعم(سداو) هيلا سف:فبارءالاروهط
 فاضم(ال) و تدبلارخ ارك»قلعتم (دعب وهيل فاضملا نع ِ ع را نهنعزتءاوك لوصول

 ةداراوردملا الط !واهفوصومىلاة:هلاةفاضا نمهبلا فاضم(تاك ) واليد ءفوطعمرملاب (قنوزهيلا ىف دشأ مهيأ ةعبشلك

 لاق هيفرعةسمريمض ل_ءافلابئانولوعب_فمالىتبمعراضم( رح )وانه ليا: فرح (دق) ولوعفلا مسا [] انب روكتو بصنلاةءارق

 الر م ىلع ىنعملا فدئاعر < قريمذا اوسدلوأ امربح مر ةتا ريدا نالهربغوهو مدة: اردنا ىلع دئاعىدركمملا ميه دوانواسا ن دال

 رجوتيبلاو دقتو ها هفصنو مهردى دنع موأو كا ىبعمالاظفل ريف ام وهتلت ىنعما دكت ملف ةيفنملاناكوأ له انأ ىلا ءاقبلا ولآ

 تاعابقلعتم(تا اركينل !فروهةيفنما تاك دعب زالدعبءابلاب ريانارعدقو امهريد سلوامدعبةدئازلاءابلا || كاعمهتاضول اوصرملا

 تامعاو
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 تعندصأ غضوم فى دوكملا لافوالن ملا عضوم ىف( سلك )ولوعفمال ىنبمضافلعف/ثلعأ) و

 تاعاللعافلانعةيايئلابعفرعضومف(الرو ها اهاوثدمو فاكلا نب فاضمرب دقت ىلع فوذكرددا
 تاركشلا قالتاعأ ىناثل ا ىلعواها ع سال هل اننا موك لاح تاركسنلا ال تالعأ لوالا ىلورب داقتلاو

 فرحنو:اانوكسوةزمولارسكب( ناو) لءافو لعن( تالىلت) وانه لا: فرح (دقو) سدالاعاك الاعا
 ادإث عنو ثايب ف ظغ (المعلا) و ىل:لوعفم هلا ىلع سصنل-2فتراشا مها (اذ) دال ىلع فوات

 اماعتم نوكي نأ لمتع و ارق: توكفلاملا ىلعىصنااهءاعمدسق:اذاةركملا تعن نال ىل_عنم لاملا
 ارور<ةواراحت أك اذااوسالهبلع هقلع:ممدةةزو<لعفلاونأ ىلا ل:ال ىذلاردصملاو اوغلن وكف لهعب

 عقاولك فذ ا تح اوواماعهةاعتمناك اما مهب رقتسملات أ فوراغلا نموغالاو رةّتسملانيدقرغلاو

 ىع“ ل ءةوافيف هيف فذ>ه.ةرةةسملدالاوهنف ريمكاارارقتسالث الذب ىع«الاوأ هإ هوأ قف صوأ اريسخ

 وهفريمكلا نماعرافهن وكلا كلذ ىعم فذح ارك ذءاوساصاخهةاعّتمناك اموغال اورارةدسالا,هةلعتلارّشتسم

 فاضم فذ> ىلع هءل!ىوس ةفاضان رو هرم (ني-) وامهتن قرغلا ىف ىنيمامدلا هرك ذاملض<اذه ىئامووغا

 ىلع هداس:ءالتاللالءافل توك, ت زوو ني_افغل ىوسفف لعتاللامو لدالاو خؤمأ دّتمم (لع)و

 هيلا فاضم(عف ةراا) وه دعب امرابتعاب فاضماضا ًاوهوهملا فاضم(ىذإ) وأدتبم(فذحو)- رلوالاو ىثنلا

 «(ةيراقلالاعفأ)وي 2 ريمتوأ دتيم(لقسكعااو) ادتيملارمخ مفر عضومف(!ثف) هل وريغال
 ءادتبا فرح فيفنقلاب (نكسل) ودك ىلفوطعم ( ىنعوإ) رخؤمأدنبم (داك) ومدقمريخ (ناكك )*

 لافوريع قاعتم(نيذها) وهيل !فاضم(عراضم) و لعافو لعن( ريغردب) وهلا ىلع اهلوخدإ كاردتس او

 ن وكت نأ ىلع محفل ا ريغ طضزو< ودع رّدغل ىلعن وكسب هيلع فق د لاح( ريخ) وردند قاعتم ىدوكملا

 || ريو هو لاخلا تحاصري_دان كلذ غوسوةضعةركتلالاتحاص:جولاازهىفنأالاردنب لءافربو الاح

 دعب نأ نود ) وفذحالذالاواصقانناكن اف وذهريوهعءاهبلا فاض اريمضلاوأ ديم (هنوكو) © ها

 رب ل_لق ىععىازلاونونلاب ( رزن) وىفاثلا ىلعتوكسلاسفنب ولوالا ىلع وك-اارع_تاقل ثم (ىع
 نودي ىسع دعب ريخللا دو و وىناثلا ىلعو وزن نأ نودن ىسءدعب اعقاوربإ1!نوكولرالاىلءرب دّعَلاو ادتيملا

 تئانول اوعفمال ىبم ضام(اسكع) واسكعب قاعتم (هنف) ونا دّدمم (سمالا) ول وأد ديم (داكو) رزنتأ

 نيد طبارلا ولوالااد_ةااربخو رمخو ىفاثلا ويفاثلا ادةءااربخ عفر عض هوم ىف هعوذصوو »و همفرتتسم لعافلا

 لعافلا نع ةيانثلا ىلعع ون :راااسكعف ريمكلاو هريدخو ىفاثلا نيد طبارلاوه.فىف ريهذلاو ريو لوالا ادام

 ةلخادلا(نكلو) رخؤمأ دتيمءارلاولههملا» اهلا مهذب (ىرح) و مدةمريخ(ىدعكو) * فال-طالل فلالاو

 عوفر (اهريخ) وقالط دال همف فلالاولوءفمالىن.مضاملعف(العح) و كار دتساوءادتبا فرح لولا ىلع

 تءنوأ الص: مىفرتةلاريمذلانملاسىدوكلالاق(انقت>) ولوالا هلوءفموهوالع لعافلا نعئيابشلا ىلع

 لوعفم (الصتم) والصتع قاعتمةزمهلا حتا (ثاب )و ها انحا وىأاة-الاصتارب دقتلاو فوذعردصا

 ضاملغف ١( اومزلأو) « امت>الاطتا نايالهةمىرحر يلع نكلو ىسعك ى رخو ثيببلاوب دقتو العطل نان

 فاضم ر دق: لعلوالااومزلأل اوعفم ( قا اوأخا) وبرعلاىلاةء-ارىهو لعافلاريمضواولاو نينثالدعتم

 ها قاواخانملالا لع يوصنم (لثم)و سكعلازوع وئدوكلالاهىناءلا هلوعفمةزههلا جذب (نأ و

 ربدقتل | وها افاطم(ىب ح١ وداهزو ركثو لم ناب فاضم ر دقت ىلع فودعرذدا1ةعن ن وكت نأ لمت !

 || رداظلاوىدوكملا هلاقاززنب وأ افتناب قاعتم(دعب و) !هلثم هلرمدقر ىزس مازلا لئمامازلاتأق اولا اومزلأو

 لدتوذ هر هدلاو ثدي و |

 امصلاب ارويداف.ه |

 نالولّةعم هرم لاطإ هللار م ءاحاذا لاذ اذهل ثم نع ىرسكزلا لكون عل دعت الف لسصالا هنال لعفلانيعت

 ًادت.مةروزرضالرمهةلاو ءاقلاب (افتنا) وهلا فاضغ(كشوأ) واّعاطمهءلعر دصأ الوهعم مدقتعنم ١ موضعلا

 قالط الا فالاواد_تلاربهت فر عمو مى نمج ىازلا مضي اور ةلججومبلا فاش ءةزمهلا عب (نأ) و

 لوتضوملل لانا

 فرذو هتاصممىف رح لا
 (لةةس مسالا ناب لوالا
 فرسالاو ل_هاعلاب

 ةعقاولا( وأ) لةةسال

 ممكوؤد(فرحل)ةلص | ىلع بدن عطوم ىف توك نأ لمت (ى وسف) ومد ةمرمخ (تالل)وةمفان'(امو) « قال_ط اللء_.ةىلاالاو
 ثم و2 ) ردصعهئلد

 كئمايق نمىأ تداغ
 لع فرح لودوم(اذ

 ةئلص ) تف د١ عمدالا

 فر هتلصو لوصوماد
 ةلدلا (امأونعرح عضوم

 خاف اهدحوت3) ىشو

 بارعالا نم (اهل لع |

 اذكول اوص ومإ ءاهال

 هد>و رخل الوصوملا
 ءافتن ال هل لال

 يف ربحلا فيارعالا

 ةضرتعا اةثلاثلا) ةلجحلا

 رداد (نشش نب
 (ديد_تتالاما) ىهو

 ىأةإء#هملانيسسلاب

 (نييبتلاوأ) ةيوقتلا
 ضرتعب الو حاضن الاوهر
 ءازحالا نحلل َع

 نءاهضعي ليصفنملا
 آهتملك ىذتتلا ضع

 لعملان يب عقتفرخ الا

 هلوعك هلعاقو

 تداول او ىننكردأ دذو

0 
 الو فاعضالم هود ةذسأ

 لزع
 هلودكح هلوعفموأ

 لايغل او

4 



 مغ ٠
 هلوةكريخاو ا دةءملا نيدوأ

 نركعب مايالا ن_مفو
 ىنفلاب

 ْ 05 (مءمالاف) وهيلافاذم(داك )و ا كدرأدعب رزن نأ ءاذتناورب دقتلاو

 سكعلانم ىلوأ اذ هوقالط )ال فلالاو رخؤمأد_ةباهرس كو ءارلا من (اير ك )و :لثامااىتعم نءامفاسا

 فذس دعب ! هلوعفمىلار ددملاةناضان مهيلافاضم5؟ :رمهلا تفي (نأ) دآدتبم(كرتو) ىدو ؟ااهيردصىذلا 7
 هاولو<«:|]الرداوف

 عورمشلا ىلافاطماضد ا وهوهملا فاطم ب>اص ىنعع (ىذ)د ها كركي قاعتمىدوكلا لاق( (عم)د هلع و ّ :

 ىلع فوذ_كادإ مريبد (أشناك) دش الط ذا فلالاو كلر رمش ١( ءحو) هل وهم 0 (عورمشلا) / 0

 أثناكلوةككلذو رب د_ةتلاو هلوق 57 ىلع فاك لامداوس# هاند ءوفاكلانيبلوةلا فذ#حر دقن اهؤاكي هتئاو ىبي نأ

 فوطعما عتفرعا ةلار كي :(قفطو) اهرب بصن عضومف ( 0 واهما (قئاسلا)و ضاملعفأشناو ناك أم ئذإ 20
 (اوامعتساو# تاعج ىلع نافوطعم(قاعو تذاو)رخؤ مأ دة.( تام>) ومد ةمربخ (اذك ) واشنا ىلع اهورر

 قالط لال هءذفلالاو اولمعت اي قاعتم (اكثوال)و اولهعتم !لوعذه(اعراط) وبرءالربهضلاو لعافو لع هياو>و طربشلا نين و
 لفاتشا مك ناكو ناد وأ ىلءريذتفانعةفط اعالىدوكلا لاق( ريغال) راكشوأ ىلع فوطعم (داكو) مناف ىلاعت هلوةو#حت
 |١ لوعنم (اكشوم) ولءانولعف(اردازو) ها امهريغلالداكوكذوالرب دقتلاو ةفاضالا نءاهعاةامضلا اوتاهاولعفت ناو اولعنت
 ىلعىسع ىلءنافو دمىدوكن لات( قلولخا)وهبلا اضم ىسع) ودريب قاعتم (دعب) « اوداز || لودول نيبو راذلا
 فاقلا قة عدم ل_ثوأ نمفاكلانال ةددشم فاةبكشوآ نءنيشلا دعب قمن تأ جيش وو فاطاعاا فذ هلوةكهتلصو

 نات ةلهتم( تان ن نعلعفي نأب) ودريب لعاق(ىنغ) وكلذدو روةرثك- 1 1 اال ق مقال (در دق) رافاقهءافدعب فرعن كيبأو ىذلان ا

 ىأ ىغدر دقرب دقتلاو فوصولملا تلال هناا دنا عشر مال لوعفملا ءانبلاب (دقن) 1: كلام

 ثونلاب دك و مم لعف (ندرح و)#+ك-كوا اوقاولحاو ىدعل عل ذوهذم تا ءزرح نءلعشب تانءانغ: ا وع ةلدلا ءازحأ نيبو

 قياسلا فطعلارءاف: ١ ىمع ىلع فو طعما و اوندرح لوعمم 0 ا ملا مركعااو هدو»ىذلا ءأح

 قاعت 5 (!ع)و عفر رالوعفم (ارمكم)و , ندرح ىلءوأب فوطعمرمأ لءذ(عفرا) و نهري رح (وآ)و نيس ولوذ. م ني

 لعفن عوفر (مسا) اذه ىلءف خدالا ىلءةلمقلا للاي صنخت طرسثلا ىنعم نمدتم فرط (اذا) و عفراب اه رار رسلا
 (ار 5ك ذ) وقرفغلل (دق) وار 5 ذب قاعتم( اهلم .3ز وهتعن فد-لعاقلا نعي ايذلا ىلعار 5 ٌدةرمس هنا فوز هللاو مالغازهودن ناك

 000 قام ةلالدلازاو> فوز اذانا او-ومهاك ىلادوعبهي ةرتم_بملعاقلاب# انو لوعفهال ىنيم هن , رتشاو< اورحوأ دب و

 (عتغلاو) « هللارةسممسااهل رك ذاذا| رمظمايعفراوأر مشان كل شوأو قاواحخاو ىسع ندرحوثببلا || نيبو مهرد فلآ هنناوق
 (نيسلاف)و 0 ةزمهلا عطقب (زحأ) و تالا ىلعفوطعم :(رسكتلاو) زحأ, مدقمل 0 وديك ووفق ردلا

 رابتخاىععفاقلاب(اةتناو) هبلافاضء(تنسع)و نيسلانءلا+اعضومف ( و“ نم) و زحأب قاعتم تل أيش عفني لهو تبل
 "ل دعو اقتناربسخ لع ىنعجلوءفملل نبل( (نكر) ةلجوهيلا فاضم ( متذلا) وأ دتبمةرورمغال روصقم | تب رتشاف عون ايابش تبل
 مولعم مجتفلاراتخار ؛ثتاسعو هع نمةنثاك انك لنيل ردك لاو جت ةلازحأو ود لمفلاو دقنيدو

 «(امخاو 7 :ًاونا)# تأطوأ هنلاو دةدلاخأ
 امم (نال)* نال ىلعفامع عفرلاب (!متاوخأو) ةدالكملا نولاجتذو ةزه-هل ريس 3 3 ودع

 :فطاعلا طاةساب ماللا,ةرورملا نا ىلع تافوطعم ( نإ للعلن نكلتيل) جحفلي (نأ)و مد 10 قفانلا فرحا نيدو

 لع ناعلعثم (ل ند ناك-ا) وهلا ق اضم لوصوم مس ١ (ام) ورخؤمأ ديم (سكع) رةردرمضال هلوقك هضنمو

 تاريرعولاةروسكملانالتء ان عوم ناكل ر ه2 شا ىدللا ]نس دعت يدلارب دعو ل ةلص قود تاازءام_هدوًوالق

 رسكت تاو ةصرب خص اك فوذ<لوقل ةراح فاكلا (ناك ( * ةددشملا ن "اكول علو نكسلو تد اوةحوتدلملا

 لوقلاو فوذحن ا لوهال ةلوقمإاواهريدش( راع «ا(ادب زو وبصنود. اكوا فرح نو“ لاددشتوةزمهلا
 ا هرطهلا مفي نأو ملاعب ةقلعتمءابلا (ىفاب ) ا 7 زنا كلوقك كاذور كاطع اوفوذنادتءاريد هلوقمو

 بصنو اكردتس افرحي دشن (نكلاو 1١ه رت( ةك) راهم اءايلاور دصملابهرمجت عميس كر

 ىنعع ني ةمدعملا نيغلا توكسوداضلا نت هميم (وذ) و نكسا مس !بمئاا(ه فشا)و

 ةزب رع

 هيا لا مسغلا نيدو

 هتعهصو فودومألاو

 ال-فو) امهعمج و

 مرينا عيفاوع|مسقأ
 لد ةراشا م !(اذ) ووييقرتتسم هلءافو ظحالب قعععار ىتا رص ع ١ لعف (عارد) د همأ !فاغمدقح مشل هناو ى هو( هناألا)

 بول



 مسرع

 ىفو مانع نولعتول || ىرح مالا)و كلذ ىف فاللا ىلع كت عنوأ اذان اب فطعبصالاب (بيترتلا) وعاوبشنل 0
 ضارععا 4 0 هل_صفقودسك قاعتم (تياك) وىذلاب فوصوملا ف د>رب دقت ىلع فوذحت نم ى كاسم (ىذلاف)و

 صضاري_ءا 0 ق ىلءفوطعم ناكم فرط (انه) و ريب فرح (وأ) ومدةمربخر و رخو راح (اهف) و نة فرحتءاوىذلا

 00 نملد.<«بقءانلاوهيلا فاضمةم#ملالاذ/اوّددحوملاءايلاب (ىذبلا) ورخؤمثيل مسا تصنلاب ( ريغ) واهف

 م تن ارا هنا) ا هذ هاهم. اةامزا كنا واهفراطتللابو اولاتءلوود.. د10 10 وطاف وسلا ل م-هلوةنمواولا

 وهومسعلا(با ما تادب وأ سال اريغ ىلع ةرمهلاتفذحهفساذا ل>رلاٌ ذب مهلو 5نم ةرمقلان ملدءاملا ل قوةروهشملاى ها

 مسقأ الذ) ىلاعت

 أمو موحتلا مةاومب |
 مقا ال ىأ (اهمسهنس ! ليلعتلل مذالاو فاي قاعتم (دسل ) وص العش( جتفا) وهلا فاضمنوثلاد د ثنو: .زمهلارسكت (نا) وجاي

 هلوق م لك قس:ةرئاااذه عار وتدبلاو دةدوىطاش !اهلاق ماعدالا مدعي_:ءنينك اسال تفذح مح ىنلاىفاكءاب

 مد_ةملوعفم ىضخلاب (زههو) * ىذيلاريغانهتنل اوأىذيلا ريغاهف تءاكن وكب ىذا!لاثااىفالالاثم

 امّبىذلاوهناود و قاعتم (ىوسفو) اهذوطءموواولا فذ>رب دقن ىلع كاسن ب وص:م (اهدسم) وهبلافاضم(ردصم)و

 نواعت اول هععل هناو وهأ اهد مرد صمد ب نازمه فاو تيبلارب دسقتو ل عافورمأ ل عذ ) رف 0 و هيلافاضم (كاذ) و ربك اب ا

 لال ضارتعا) مطع | ردصم نملاحرب د7 ىلع فوذ<# هلوعطمو لعافو أ لف (رسك اف) * ناني

 قو) بارعالا نم ( هل || ىلع وطعم (دياقو) رسك ايقلعتم( اد :الاىف) وابحاو رسكلا توك لاح ناره هرس 5 اور دةةلاولعفلا

 (ضارتعالا اًزهعءانثا ٌْ ل-<2ىلءىنعباضن آف وطعم ىدوكملا لاق (ثي-و) هيلا فاضمماللا متذو داصل رس <( هإبص) وادتبالا ف

 ىلمسقل هناو وهىذلا [| تاو ها هل+!ىلافاضمثيحوادترلا ا ريغ( لمكم) وهلم كج قلعتم(تول) ودتس(تاز ادور لاو
 ضارتءاز مافعن واعت | ىلادوعد هيفرت: مريم ضلعافلا تان لوعقمال ىنبم ضاملعف (تيكحوأ) * نونلاديدشتوةزمهلا 3

 لااعت هلوق ( وهورخ 7 || ىبمض امل -هف(تا> وزو عم ىنعععابلا اوتيكح قاعتم (لوقلاب) وثء-لوددم ىلع ةفوطعم اونا
 نب ضرتءهناننولعتول || هسيلا فاضم (لاح] وهيفلوعفم (لث) وتيكح ىلعةفوطعم هلآ اوناىلا دوعبهس.فرتةسم هلعافو لعاشلل

 ا ا فرامل“ فوذادتب اريحا هدعبامو فاكلاو فاكلاب رورعفوذ<لوةالوةملوعفمو لءافولعف (هنرزك )و
 ىلع (مظعومسق || تاه وبيسدنعذابةردةمىهواض:أ لال اواوىعسوءادةءاللواولا (او) هنرزكلوةك كلذورب دعتلاو
 رسنااوفالاقنردط ا لالا عضومفواولا»ءئاموهبلا فاضم(لمأ ) داهربد ( وذ) و بصن لكتففاهم«اءايلاو بصنود.كون فرح

 0 رتعالا فاست رتلا ىلعأ | هلا فاضم(لعف )واو رسكرقاعتم(دعبنم) وبرءالريمذلاولعافو لعف (اورسسكو) * هنر ز لعاف نم

 5 لءفل تعنرح عضوم فهعوذ صو وهو لعف ىلا دوعب هيفرت< دم لعافلا بث انولوغ شمال ىتبم ضام لعف (اًماع)و

 مفر عضوماف هلوعم ىلا رحرط لوق ىلع ل اد *اككلا (ملعاك) راةلغإ قاعنم( مولا )اونا الهم ف فلالاو

 |١ ءاهلاو بصنو ددكو نفرح: ههلار تكن نأ (هناز ونين ال يدل لع نم ع لهف لاو اوفودح ادءارم

 عضومفاهدءبامونا هاج وهبلا فاضم(ىتت) وناريخوذوةقلعملا ماللا ى عجدمل وءادتنالال مدالا (اوذل) راهعسا

 قاعتم( (دعب) 3 مل فوم ةغنا تعول :رمهتدغل مالل االولوماللاب لماععا !امتءقاعم صن

 ةلم ينال هذه
 هلج اهتمضف ةدحاو

 ضارتءالازوحو)
 افالخ ( هاج نفرثك اب
 ف ىسرافلا ىلع ىال

 اد ندم متم ةمقأن (ال) واذا ل ءفوطعم(مسقوأ )واذا تعنوأهبلا فاضم(ةءاق-) وهيلا فاضم (اذا) وتيبلاوخ لد

 اطباارلاو مسّعل تءارح عضومىفا هريشواعم*او ىف هواهريخ (هدعب )و رتفلا ىلءاهعم ىنيما همنا (مال)وسعلل

 لعافلا انو لوءفملل ىببم ضاملعف( ىغ) وىحنب قاعتم (نيهح ون) و هدعب نمءاهلا فوصوملاوّةفدا |نيد

 .( ( تاير دعب لك اباعلا طاقساب فوطعم ( عم)و 5 نارمهىلادوءد هيفرت: سريه

 تااقىلاعت هلو قداح

 تء-ططوامع معأ لاو

 قتتالاك ردك نإ سو

 اا

 ملعأ هلئاوى موةيعمالا

 6 دمدااو هيلاؤةفاضابرو راضب أر و رضالر وصق 6

 زاوجلاةراش اوهوأدتبم(اذو) ءازمل اءافولت حمزه دعب الال

 (لوقلا) وادتمم ( ريخ) و وذ لوق ىلا فاضمو نو
 ١ دج لوعفمواهربخ (دجحأ )ل واهم اءاملاوت كول

 ,لا) 5 وات ةفاضابرو رثةرو رخال هان

 : ولف ا اخر سكوة مهلا تغب( ودبل فام

 : اذهورب 5 لاو وكت سلا فاضملا فورتلا لوشلا لوقو ادخلو اددنلا اريخاجلومعموتا هل سو فود

 ىهوعيلا فاضمة- حاص ىجعع (تاذ) واسوص#ا م (دعب د) 5 هللادجنأ اللا اريدخ كل |ود 5و2 ىفد درطا

 ءاتلان اكس انثتعضواع

 سلو يضو ةماعقلاو



 ىث_:الكر ججذالا

 نمسداوىأ ( هم

 نم رثك ان ضارتعالا
 ةباالامذ_ه) ةلح

 ةاوعمسقأ الف ىهو .

 قمرك ذ (ىرسنخترلا

 ب رتلاقىلاعت لوقف
 ىلا ىثنأ ا,مع_ضويىبا

 مها تم ىفاو هلوق

 مال-ع تلقناف لاذ

 هذه تاو م صاهجتي هس

 كا هلو-ةىلعةفوطعم

 امهندبامو ىنن أ اهتعْمأ

 ناث_دذرتعمناناج

 ول مسقا هناو هلو-ةك

 نا ه:اع درلاه-و و

 ثارعل هنآ فىذلا
 ضارتعاال تاضارتعا

 عفدي و نةتامعدحاو

 دصقاماىرسشكتإلا تام
 ىقن الابةن الابد
 اهم ضرتعملا لجلاددع
 ضصارك- ءالاددءقال

 ريسسفت ىف هلوقليلدب
 مسعل هناوةعقاولا ةروس

 ةردوةناو خو مما
 نيب ضارثءانوا اول
 - صلاو فو_هوملا

 ةعبارلا) ةلملا ىسمتلا

 مو
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 عراضملعف لوما ءاحلا خفي( بعصا ) وهلاتاذ:فاضاب رور#(زرسكتلا)و فوذ_<فوصوم ىلع راج
 ادترلرمخ (وع) وهيلافاضم (ءادتبا) وسكعلاز وع ورومبصا لعان(مال) ومد ةملوعفم( ريخلا) و

 ةف_صئازلاههفب( رزول) راهم« ارشاةزمهلا نك (ىازوفوذ<#لعفباب وصتمنوك,نأز وعوفوذ#
 فوذمةلوةماجلومعمو نال و ني_عمىنععىراوهلا لاقدىد يكلاهلاق نصح ىنءع هواه ردة شم

 رزولىناثاوةو<كلذو رسكللاتاذنادمب رولا ءادتبالا مالي مستو تيار دقتوهبااوعةفاضان رو رع
 لدعلابمنرما مسالا نا اوصف ديكو نفرح عام +ااوهر منك هلا لوأ فل دننأ ءادتالا مالقدو

 ىذو قيما !ضعبفو(اذ) وى وعراضم(ىلإ) وةيفان(الو) »جا مهدذق رةتربإاب مالا اوطدشو هباهصاصتدماو

 (آم)و هلت عنوأ ةراشالام-النابب فاطعبصنلاب ( ماللا) و ىل.:ةءلوعنملا ىلع بصن لك ىف ةراشا مساامهالكو
 املس قالط )لل فاالاولوعفملل ءانبلاب (ا.غندق) ةلجو فوذح هي توعنم او ىلب لعاف عفر ل <*ىف ىع“١لوصوم
 ىلع فوطعماضت أى م الوصوم(ام) وةيناثلاامنمةفوذعتلادع قاعتم(لاعفالا نمإ)و ىثو. ةطع فرح (الو)
 ريدناال» فندق ىذلاري_هنا ىلءالو تيبلار دقتو نالط اال فلالاوةيناثلا امل ص عض ومى(اءضرك )ولك والاام

 رهشلا فزت اح لال ذو لوصوملا ىلع إلا ل اومعممد_ةدهيفذم دالاهذ_هلاعفالا نمهنر؟ لاح ىذركئىذلا

 ءاهلاو فرصتملا ىىذامل ارينا ىلادوعب رثاسمريمض هلعافو عراضم ل_ءف(املب)وانهلياقت فرح (دتو) *

 رسكب(ناك) وهيل فاضء (دق) رالي لعافنملاحل ا عضومىف(عم) وةمدقتملا مالل ىلا دئاعوهو لب لوعغم
 د_كوت فرح ناو لولا ىلءفاكلاتادو لوغلاه_«مفذ> فوزها دتءارعش نونلا ديد دو ةزههلا

 لءف امل و قيقع فرح دقوءادت:الل مالا (د_ةل) و نامسا هنأ ىلع بصن لت ىفةراشا مسا (اذإو بصنو
 (اذوقسم) واع»إ قاعتمةلمهملانيعلارمسكب (ادعلا ىلع) واذىلادوءد هبفرت سم هل ءاقو وعنه« نم ضام

 هياعبلاغلا اوهئشلاىلعذ هو<ىاو ءارعالا اعلا اوتاريخ لاا م« دول هاج واع» لعاف نملاعةمعملا لاذلاب

 ىلعاه«دقلاذهنا كالو ةك كل ذو ءادنبالا مالدق عم هنوك هلا فرصاملا ىذاملاربان ا ىلي دقو تيبلارب دقو
 ءادتبالا مالىلادوعب «ببفرتتسمريمذ هلءافو عراضملعف (بصصت د) * مهلعابلاغ هنوكم لاءءادعالا

 لومءملوعفملانوكينأز وو لاحوأهنملدب ( ربا لومعم) وبن لوعفمىدوكلالاق( طساولا) و
 هتوكعو ها ىنملاةهجنمرهط أ هحولاذ_هولالا في رعزاجأ ن مبهم ىلءه_:ملاح طساولاوريإلا
 فاذضم فدو لك فض#ن:الاذهو اهصو هنوكسلةفاضالا عم ةركذ هنا ىلع لديالا- ب رعأ اذا رب! لوهعم نع
 هإ_هأذاد علا بورضمدي زو: لادقتسالاوأ لا !ىنعيناك اذا هلومعا فاضملا دولا فلن هدعباسأ
 هعوذ ىلا ف.ضأ ٌثبصتناف فوصوملاريمض لا دا:-الا لوف لعافلا نع ةيانلا ىلع عفرلابهدل-بعءبو رضم

 ةركنلابليوأتلاوأ لأ :دا زىوءدمم دي زب وةكمم- غاوةكوهف كل ذكسدارب_1ا لوه_عمو ىن-للا ف
 طساولا نمالدبرب1: !لوم عمنوكينا ىنءملاوةعاذ_دلاةهح نمرهطالا مث فيع_ ض بهذمباك.ئرانم ىلوأ
 توعنملا لعتعنلامرة:اذا نكن كلام !لاقاعبانت راصورخا انو عنمن اك هنا ىب_عم ىلع لبا ةلطمال نكمل
 ديجلا َر زعلا طار دىلا ىلا هد هلوقد هلدهثتعا والدب ريدان وعملات اق لماعلا ةرسا م لاط اصتعتلا ثاكو

 فذ دعب بست لوعفم ىلع فوطعم(لصفلاو) دك ؟ترصامم-هلوق هإثمو رمل ةياو ر هللا
 ضاملعن(ل>١) ولصفلا ىلع فواطعم (اسعم ا 8 لصفل اريمضو ل دال اوهماةمهملا فاذا اةماقاو فاضملا

 اهب طيارلا اوممسال عن بصن عضوم ىف هل او ل- لعق( ربدنا) ول عةسيفرظلا لءبوصنم (هلبق)و
 ىهو ل صوب قا هم( ىذب ( وةدنازلاورب دقت فودعخ ا عن وهيلافاضم(ام) وادةءه(لصوو)* هل. ىف ريمضلا |

 .ادتيملا ىلع دقعم عاف م-اوهوادةبملاربخ (لطبم) ءاهاتاند وأ ىذإتعنرملاب (فورولا) وةراشامسإ
 ملام ىنبم عراضم (قيبب) ءانهل يلة ”فرح (دقو)لطبملوعفم(اهلاسعار ولصويلا دوعن ه.ف رتت.م هلءافو
 ( زئاحو)« ناتفنأ:سمةيلعفلاوةيع«الا ناتلإلاو قبس لعافلانعةبابناا ىلعع وقس (لمعلا) و هلعافمسن
 ذر لوعمم(افوامعم) و هاعافىلار دم اةفاضا نءهيلا فاضم فاكلاورخؤمادت.م (كعفر) و مدة مريخ
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 (دعب) وهبلا فاضمن وأ لادن داشتو هر ؛يهلا 0 (نا)واةواعبقلعتم(بوص" :هىلع)و فوذ هنوعذمو

 ردلاب هلوقدنع هل“ اممم دؤوربهلا نم ىنح ] ا لدفلان «هقانأ ىد ءوكمالاقالدخت "راح الك عذ ر قلعتم

 منامك ةسن) وردصملاب هدعبام عمل .س: ىردصم فرحو هو !لافاش نونلانوكسو ةزههلا خشب , (نأ و

 توم:مىلءاؤوطعم_«١كعفر رادسلاو دقتوقالط اا فلالاو ف وذ هلو ءقمر نأب بوصنم ع 9

 تقلب قلعتم ةزمهااريسكت (تانإ لو غلا لعف (تقلأو) يزئاسريحلا اهاإكستس ادسعب تا
 نونلاددشتو:زمهلا مر تع لف رعضوم فةددشا |نوذاا خشب (نكل)و
 ناف وطعم ثونلاديد نب (ت" اكولعلو) هيلإ فاضم(تنل)و تاب قلتم (نودنم) و ناكل ىلع فواطعم
 نع ةباينلا ىلع عفر عضو ومىةددشلا نوذلا تفوز هل ارممسكل 1 ولوهعحأل ىتبم (ثتغفو)# تيلىلع

 عفرلاب (ماللا) و عراضهلءف (مزلتو) لةل عاف (لمعلا )و ضاملعفىلةوةغطاعءاغاا(لقف) تففخ لعافأا
 وةدئاز (ام)و فذ هياوجو طرشلا ىنعمنمض:هفرط (اذا) ونافوذ<ثهةاعتمو مزمل لوعفمو مزمل ءاف
 اهلااذاةفاضاب رح ل ىف هج اون اىل ادوعب هرفرتةسمريمض لالا بعاحل اوعذحال ىبمعراضم لءف( لهم )

 تلمهأ اذا سا. .ةلافريناماللا مزلتو ط و طر.شلارب دقو ىذا ىلا ةيستااب لدلقاذا دعب عراضألاع وقوو
 ىنغت ساي لعافلا ن ع هنأ نلا ىلع عفرعشومف (امنع) ولو فعلا بم (ىنغت 1 او لل: فرح (اع روا#

 ىمسالودوم (ام) وناب مزح لش ط ثاالعف (ادب)و طرمت فرح: ةزههل اريك (نا)و فوذت هةاعتمو

 (هدا ادأ) ريع اىفالعاف هنوك هيءاد_تالاغ ٌوسوادتبم(قطان )و فوذ 4 تءنوهو ادب لعاف عف رعضوهف

 ريخلا اواد:بملا نيد طبارلاوام هل هرب وو هو قطانرمخ عذر عضومف دل اهذهو زراب هلو« ةمو رسم هلعافو لعف
 ةيلوعأللا ىلع ةبوصنملاءاهاالوصوملاوة]إ_ىصأا نيب طبارلاو ةلعافلا ىلععوفر 11 هدارأ ىف رثت_بملا ريمذلا

 ىنغتساا.عروتيبلارب دقو لوعفم لا هلاحاهكتفب 0 لعافلا نملاح ماارسكت (ادّج<م) و

 عامسا ابل !ةلا سا .ةلانمو زالاان دفاع اوهءلعا دمعم قطانهدارأ ىذلاىنعاارهطنا عابمسلا ىف ماللا نع

 مل مدرج( )و مزجو ىف فرح (م)و طرت فرحةزمهلاارسسكب (نا)وادتبم (لعفلاد) « نيمالكتلا نيباعج
 ال طرسلا,باولا طرد رع عل او ورع (اًضسان) و لعفلاىلا دوعب هنف رثد_سمهج“او طرمشللعفوشو
 رن: م عاف ننئالعدعتلا 1 عراضمءا هلام (هيقلت) و ةيفانالو طرمشلا ىلع باو ١ فطعالذا فامعال

 او- و طرشلاو طرشلا ب او>هريخو اد دمااو فو ذا دتءاريخ هيفا ل لوالا هلوعفم ءاهاازل ,وتومنق
 1 وكسوةزمهلارسسكت : (تاي) وىدوكملا هلاق<.ةاتىفءاهلان ا (ايلاغ) ولعفلاوهئذلا ادتبما ريش

 ر دقتوهم فلثا سل لوعفم داصلا تف (الصوم) واهل تعنوأ تان ملدب ةراشا مهنا (ىذ) رالتضو

 ار (ناو) «ايلاعمذهتابال_صوممدحتالىأ هي تنال تام اعلا كملنا لعفلاوتيبلا
 قفددد_ثاان ونلا خذو :زوهذ]هلا خا(نأ) ولوءفمال ىتنموهو طرشلا لعف هنأ ىلع نابمو ع (فف2) 9

 ادترملاوادتيملاريش فد ا ىنعع( نكستس ا )لج وادتبم (اهعماق) فق: لعافلانعةبالا ىلععف رعضوم

 أ لهف (لعجا) وهبلع مدقملعج اي لوأ لوءقمبصنلاب ( ربو او) ءاغلاب تريةااذهاو 1 كلاباو- ردو

 دع ىلافاضمظز زمول خب (نأ) ولعحاب قلعتم( دعب نم) و ىناثلا هلوعشم (هلج) ونينثال ىدعتملا لعح نم

 طرسش فرح( ناوا# نيل: نيتاج نماه ملا هلهس ىذلاور هكا نءرهاظلان انا اهد عب نمىل_سالاو

 مزاح ( نكيملو) نكي ريخ (العف)و ردك ل ادوسسا قرم رن يح كي ماو ناب مو زن طرسشل لعق (نك) دا

 بصأ عضوم قاعد نكيلوةلجبو نكي ريح ةر ورضأل رص ةلادلا مضن ( اعد) واهفريةسمريهذ ن كي مساو وزو 1
 الاءادهش مهل نكي لو مهجاو أ نومرب نيذلاو ىلاعت هوت انازو لحلو واوا نلل..ضدلعت نم لا ا ىلع
 عل واما ةركدن ماقنلا فو ة د رغما ف لاجل اتء>اصنال مظنلا ف هنمن ا 93 ١ الاى هنأ الامه سفنأ

 اهاو لج نرعأ ثيح ىرشختزلا ىلعدرا ذهب و توعنملا ىلع فطعنالتعنلا نالو واولابامئارتقال اًتعناهلمد

 (هفيرمدت ) دعو زكو مزاح( نك لد) مواعم باك اهاوالا هب هن رقنم اكل هأ امو ىلاعت هلوقىف هن نرش
 ل زر زرت نبتت

 ىميستو(ةبب ريتا

 ةرمدفملا (و) ةرسفمملا
 ىه) اهل ل_تالواا

 ةةمق+ل ف |

 وأ درغم نم (هيلثام

 (ةدعتسلو) بكم
 هه هوذنج م

 لودوم ا َهإ ص هنلئام

 ةقثاكث ناك نا اما مخاف

 ل [اإ وهال ةد2 ومو

 هع - مضولال اهنكل
 لاح هل اري شت لد
 جرخو اهلاوحأ ن-<
 ةلجلاة دعت سلو هلوقب

 ناش اريمضن عا مربخلا

 ىهولافولو نايك

 ىبخملافلافاك هلضفلا
 لوصغلا نالىلوأ ناكل
 فور قوءقمة مدعلا

 هدد راب لثمم دودملاا

 لس:*ءام لالا ةلثعأ
 (وع لدبلاوريسفتلا
 اثمرششالا اذهله

 اورس أ و) ىلاعت هلوةنم
 لهاواط نب ذإاى وخل ١

 ةلمذ عك
 ىروصلا (ماهقتسالا

 رشبالا اهله ىهو
 (ى ودا ِ :ريسفم) كلش

 ىوخلاو اهلل _عالف

 لهو ىلا ىحانالل مسا

 كلذلوام ىنعع ىنالانه

 (لبق و)اهدعبالا تلخد

 ماهقتسالا هلج نا

 ) اهتملدب)ى رولا

 نوكمف ىوخل !نمىأ
 نا ىلعءانبامسهناهلخت



 لدن لوهلا ىنعم

 ىأر و هول -4لا ف
 لادبا وهو نبذ .ةوكسلا

 نم هه

 (و)و_هندموب أاديز
 ريسفتلا لفك ا مىفاثاا

 ىلاعت هلوقو<لاحلاو
 ءارضلاوءاسأبلا مهتسم)

 نيذلا لثارم _ سفت هناف

 الف يسابق نم (اواخخ

 موتسمنا(ليقد) هيل
 لاح) ءارضا اوءاسأبلا
 ىلع (اولخ نيذلا نم
 ءاقيلاوبأ هلاقدتر ل

 لاحلاو بغلاف لاق
 هيلا فاضملا نم قتال

 ضعب ه.ةعاواذه لثمىف

 ةفصلثمناب نيرخأالا
 لالا ىف ءإ_عمصبف

 ا ملاحلا ء

 هيقو4_لاوه ا

 لعل اب دارأا تافرطظن
 فاضملاو لاعفالا لم

 الوالعات سبا لثمعهنلا

 لدي نا مصن الفالوعشم
 ثلاثلا (و) لاخلا ىف 5

 لثك ) ىلاعت هلودودت

 بارت ن مهل مالا
 ىلاعت هلوقدعب (هي“الا
 هللادنع ىسع لتمتا

 بارت نمه«ةاخةامذ )

 هلل <الف )لث ريس

 لمتام عسبارلا (و)
 فانيسالاوري_يفتلا

 هءذأ ٠

 تف رعود در فم

 ىحر ودذ

 ن ودم ) ىلاعت هلوق وَ

 ىل_عوكلا دأ لهىلاغت
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 ةلخ هذه ربو ادتبم(لصفلا ندحالاف)» اهل.ة ىلا هلجلا ىلعةف وطعم لج اءزهواهرمجخ( اعذتق) ر نكد

 (ليافو) دق ىلءتافوامعم (واوأ[س يه: و[ ىناوأ ) د لصفلاب قاعتم (دقب) وءافلاب تنرتقااذهاو طرسلا باوج
 «ةاعئمو هلعاف فذ>- دعب هلرعفمىلاردملاةفاضا نم .ل!فاضم (ولر و رخؤمادش.م( (ركذ) رمد ةمرك

 ةزههلا خفب(ن ”اك) ولوعف هلل ىنبم ضام لعف( تغفو )» ليلا :لصاوةل!ىفولتاتل ارك ذرب دقتلاو فوذ <

 ةفطاعءاغلا (يوزف)داعاذادملابضاردصمقلاهملوعغم (اضاأ) وتهدد لعا هلاْئان ةددشملانوذ لاممفو

 ىورعوذسمنملاح (اةءاثد) ىونبلءافلانعةباينلاىلعع وفض (امموطنم) رلوعفمللىئبمك 1

 رب دقتلاو ن اكبوصنمىلا دوعب هبفرتةسم لعاطلا برا لرغفماا م «(ىدر) داك ق لاطملوعفم(اذدأ و
 «( سنملا ىننلىثلاال)»

 | دل تاس زدنا نرنلا عترتزممل ارسكت'(ناإ ولعحاب مدعم 0 (لعز#

 نملاح(ةد رغم ) و هلعجاب قلعتم(ةر كنف ) ولع> اليف اثل!لوعفملا عض هومى م الل ارسسك (اال) ونينثالدعتم

 فاكلاو ثينأتلل ءاتلاوالىلا دوعب ازاو هيفرتتسم هل ءافو ضام لهذ( كت ءاس) وال ىلع دئاعلا ل ءاسلءاف
 (بصناف)«ةدرفم ىلءةفرطعم ( رركم) وفطع فرح ( دأ) وءاح كو عفملا ىلع بصن عض ومى نط ال اريمض

 اناضم ىلع فوطعمءارلارمسكم (هعراضموأ)و بصنال اوعفم(افاضم) و بصنابقاعتم (1م) ولعافو صأ لعف

 بونولاةراثامسااذ(كاذ)و رك ذاب قلعت (د_عبو) ةهماشا ا ةعراضا اوافاضم لادوعب هيلا فاضملاءاهلاو

 (رك ذا)ورك ذاب مد ةملوعفم (ربدللا) وبارعالا نم هل لالباط+ فرج فاكس اويل فاضمالد مسالا
 هلوعفمىلا فدولاةفاضا نم هلا فاضمءاهلاورك ذا لعاف نملاح(هعفار ( وقطناذارك ذ نم رمأ ىل_عف

 رك دامس لل: بصنلا لاذدعيورب د _ةتلاوهفطع ى نان ىلاعت هلو هوك الاح هلعج حد ك ذو ف ذذهال هتفاضاف

 تكرلءافن هلاح (اذتاف) و بكر لوعفم (در ةلل) و لعافو مأ لعف (بكر ردز# 6 هلاعفار كنوك لاءربدلا

 ر , دقتلاواهل اوترمو ناكل !نيدلوةلارامضا ىلعفوذحت ار ةبارب (لو>الك )و هلاكتاف ىف وذ < هةلعتمو

 ةيفان (الد) فوذ<اهريسر ملا ىلع اهعمىبماهم“ال اوحر سنعألةيفانالف لو>ال كلوةك كلذو
 فذ _ع(ناثلاو) ىلوالا هلا ىلعةفوطعم هل اهذهو فوزى _تتاهربدنو 7-1 اىلع اهعمىيماهعسا (ةوقزو

 ىتادبأةفيفخلانونلابدك ؤمممأ لءف(ال_عجا) وال_ءجابلّوأ لوع_ةمةرسكلاب ءافتكالاو ءابلا
 طرش فرح (ناوز اع وذ ص ىلع نافوطعم (اك وأب وصنموا)والع>اي ناث لوعفم (اعوذم) ووعافل فقولا

 هيف فلالاوةيهانلا الد موزكتعراض(ايصنت) وةبهان (ال)و تعفرلوعفم (الؤأ ) و طرسشل لعف (تعفر) و
 00 اوعفموةر ورضال ءاذلا فذ> ىلع طرشلا باوج اصاله وةففلاديكوتلا نو نملدب

 اوأ بصن او حتفايمدةملو وعفم ىدوكملالاق (اتعناد رغمو) «ىناثلا صنت الذ لّوالا تعفرناو ربدقتلاو اضدأ

 ل>ال هل فصو هنالءنعريخأتل اهقحواتعن ىل_ءادرفمهدقو لماوعلازخأت عمع زانتلا باب نموهف مفراوأ

 ةفيصلا عضومىف( ىلإ ) واعز. قلعتم( ىنمل) واماعمدقتةركس تعن هناللاخ | ىلعهيصن زوجي وةر و رمضلا

 ىلعوهو فاي لوعذماتعن هلوق ىطاش ثلا لاقو مظانلا هاربالمدةن 1 جراسا اراسنإ رعت مو ها ىبل

 اد درةمواتعتلة نان ةةص ىلد وادعناةطصلا عض ذومى ىنما هلوق ]وقود رضافادب زامأ ىنعمىلعد رضاقادي ر مهلوددح

 هنأ يرحردعتل لالا ىلع ب هان امس: كدي دل هلةفصاتخن ىلع د رعد اد هرفم ىف لالا ناكو امعل» نملاح

 م1 انعن ما لّوالا ىلعرب دعتلاو تام ..فاطعو اهنم لدا: :ءذو فا لوعغموهادرفم توك, نأ لك وّدفص

 :نآرهاظلاو ها هلاملاوىن_لاتعناد رماها كفا ىتاثلا ىل_عوادر ةمتعءنلاكلذنوك ةلاحهلاءلاو ىنءم
 تالا اص تغئلات ار توعنملا ىلع ت علا مدقت اذا! مفهصنو هلم اى كلامنب| صنار ضف لاعم نيرا !|]

 بعلاو رخلاةءارقىفهللا ديجلازب زيعلا ط اريص ىلا ىلاعت هلوقب هلدهشتاوالدب برعب توءاملات اق لماععلا ىلب

 امآِبا اوجقماغلا (جتفاف) ىدوكملا معزاكأ ةرورض الف دتسسوءان_نابابدق ةيعاهلة هياف ى طاشلان م

 اذ :أ|:ءاثاهب ودنمىو رو

 أ ( عقراوأ ) وةقيفحلا نونلاب دك وم مأ لعف (نب نيصناوأ )هيلع هلوعفم مد: سصأ لعف فاو مدقت ا

 00 ل ا بوب جب صصح7بص7ص

 7 ١

 ا ل



 ني

 0 عزانتلا طرب اررةتال جفال |وعفل لئا غ فوذحامهلوعفمو لإ ىلع نافوطعمامهواضد ]

 نب ةدمد ةملوعفم ( ار زن (لدعت) ول ءاوعلا نع ارخأتمهيف ع زانتملا نوع تأ

 (درفملا)و والا ريغ ىلع فوطعم( ريغو )ام ةلص ( ىلب ,)ةلج وهيل اريغفا امان رحل ىفل اودومم٠(ام) و

 لءافو سمأ لعف (هبصأ او) ءايلافذ_ - مزح ةمالعوال» :مور< (نبت) د مزح و ىس -مفرح(ال) وهماافاذم

 ردقتو كر الا |لعف (دسارىستاب مدع لوعشل ١ مفرلاوأ) ولوعذمو

 ا نم فوطعملا ىب عع وهرادتبم(فطعلاو)# عذ ذرلادصق اوأ< مصناودرف اريغو ىلي ءامريغ نبت الوميتلا

 هنئمتف زد ط ريشلاب اوح(5ءا)ورركت لعاق مرو و طرس( ر ركعتت :منا) ولوعفملا مبا ىل_ءرداصملا

 منو نأز وعواد:ءملاري_هياودو طرشلاو ةفرغحلا ديكوتلا نون نع لد.هنض فاالاوةرورضءاغلا
 بصنز وع وهل فريهضل ادرمخشو ادتيملا نيب طبارلاوهيلعادةيملاريخ ةلالدإق وذ طرم

 يسال واط ومامداكحا تا تلعتم (اعف) و هن سضأ دب زد ىلءدو>أ ا وهواكحاهريمفب رعت *لعفي فامعلا

 فاضم(لصفلا) وتعنللة فص بح اص ىتعع(ىذ) وى وىمنناب , قاعم (تعنال) وفوذ<فوصو هىلءاهن راح

 ةصاخى ومالا لوصوملاىفزئاجئ ال ذوةلداالومعةلوصوملاو ةلصلا نيد لصفوامهإص بنا ىنعع ( ىمنا) وهيلا

 امولصفغلاىذت عن بست عالا ع 1 ايدل مكحافال ار ركشت لنا فوطعملاو رد ةثلاومدللاوفلالاريغ

 ذو داكط لادا 3 فذحروب ِدَمَد ىل_عىنعياما اوهوئىدوكلا< .لعصن فطعل!بصنزاو- نه هأن 1

 باو مرج دنا طن باوملاو طرم هللا ةإمحح رسفم او رسعملا نيب ل دغلا نمهبفام عمهعيتص نم

 (اطعأو)* اوال هلالم :رسشت ال لمعت الأمو طرسشلاىل-. .ةاجق لمع ال طرشلاباو-نال ل بحصنلا مدن الف ط ملا

 ظطومىف (عم)و هلؤالا هلوعفم (ال)واب و> وهضرت5 سم هإءاقو نينثالىدعتملا ى مع نط هرمؤلا علل

 ريغالهملا فاضم (ماهفتسا) وماهذّتس اىلاةيسنلاب فاضمو عمىلاةيسفلابهيلافاضم (ةزهه) والنملاخلا

 فوذح ءاعلاوأم ةلد( قست )هلو طعالن ا لوعفم هنا لع _صن ليف فوذ 4تعنلودوم را (ام)و

 هيلا فاضم (ماهفت_ سالاز ودل“ .ةر وك ذملاهءاعلد فود فاض موهوالن ماض الامل اع ومى (نود)و

 ةرههةمرافما موك لاح هقضست ىذلا لمعلا ماهف: الاد 1 1 لاحال طعأو ردقتلاو

 ةيف اعلا لهو وهج دنع ءاطداب سبل نيتيفاقل !ىفماهفت_.ءالاو ماهفتس !نيبدعجو ىبط اشلا لاق ماهغتس الا

 ها هلبللكو ىرخأ هلءلو < هل» يالا نهج رس اس براي ةوتكر بتلات ر ء«تلابام ميانتا

 كلذ فالخلتا ىلء 4تءنوأ ةراش اال عا ءلا) وعاشب قاعتم (اذف) و ضاملعف(عاشو)*

 لجلاب صن طربشا ! ىببعم نك** ل ءق:سمال فرط 7 (اذا) وهيلا فاضم (ريخلا)و عاش لعاق( طاقسا) و

 ذاع سشلا ضعب يت يثو ىطاشااءلاقو رهط رم 0 1 اذ_هىلعف حدالا ىلعةيلعفلا

 نيتامعلا فاضت ذانالأ دةيمدارما اذ_هىعف. ها ريما طاقسا ع ورش ليلعت هدامو يضلل ىتااذاب دارملا

 ةضسنلا !ىلعوة سم .ذاقلاةضستلا لعدار اريح ) رهط) لج وميلا فاضم(هطوةسإ و رهظي قالعتم( عم) و

 *«(اهخا اونأو نط )د فوذ#اذاباو>و ةرسفما الاهل لال ىلوالا

 ترض ب رمد بان ن مسبضتب . بصأ نم م ىل_هفداصلا نكت( بصنا) نط عضوم ىلع ف طعلايءانل مضي

 فاضم:ر ورضالرمهقلاب (1301) و بضن !كويعغم (ىأزح) وعي اا ا (تلقلا)و بباب قاع لعل

 تدي نطجادجو تلعلاخ) وىنعألوعفم (ىأر) ددارأ اذا نعي ىنعع راضمةزمهلا تشن( ىنعأ) وميلا

 هيلافاذم (دع)و ىنءأب قاعتم( (عم) وتعز ريغ عمفطاعلا طاق_سابىأرىلعتافو طعم (تعزو

 هعضومىذلا فةغللاذلات وكم سا( ذألا )و لعجريغ عم فطاعلا طاقساب دع ىلع تاقوطعم (لعحو ىرداج د

 نمفط اعلا طاقساب دعىإ_عناف ةوطغم( معت بهو )« ذالا هإ -قلعتم ( د ةتعاك ( ولعل تعن هنا ىلع ضف

 هل _ج وب صاب قاعتم (امي) ءقلطءلوءفم (اضنأ) وىتااةإ_صعضومفف (اريمك) وأ دم( ىتااو) رعت

 نم بصن هريس لعب بصت عضومفىلانوكب نزوح وىدوكمملا لاف تيس كاتم 2

 هان اون وانما

 نتأذعنم ا

 تو :موتةلوبف )ملأ

 اهسالع فاطعامو هلئاب

 لعالف ةراحال ( ةرسعم

 غن اتسم ىع(ليقو) اهل

 لاعذ لعمت فيك اولاق

 ىنعملاو) بلطل اءازعمو

 ةءارق( لسلدب اونم

 هللاب اونمادوعسم نءا

 ىلع هياو-ىف ( مزجلاب
 هتلاقناوسهلوة د

 لعفشلو قمل ىأ هءلع

 (لالا ىلعو) باياربخ
 ع ع

 نونمؤت نوك ن اوهو

 (وه) ةراججلل اريسقت

 باوج ) مزيللاب رفغنىأ
 لهوهو (ماهفتسالا

 هلل مكادأ

 باوجلا اقف جزل
 بتااعلا نسع تام

 و ذداا نإ «* .٠

 ف ::اليودا نلاروعو

 لس ةلالدلا سفن نع
 داهط اوت اعالا نع

 حدو) هلوعب هباوج
 باوج ىفمزجلا (كلذ

 ةماقا ىلع ) ما عذتسالا

 00 سلا بيع
 ةراصتلا ىلع ةللالدلا

 يو (ميسلا اعم)
 تيل لاق لان مالا

 ف (ىلوعب جرخو)

 ةيريسفتلاو افي رعت
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 بتسلو) اهل لحالىتاا

 نعا مج ريخخا ليا ةزم
 وهو (ناشا ريم

 ةعاق دزه ىهومئاقدبز

 ريخغلا هل عا ىأ (!مناف)
 نادااربو _ض نع اهم

 (لحتا هاو هل ةرسغم)
 (قامتالاب) بارعالا نم
 ناىل_ءاوعجأ امناو
 ري (امنال) الحم اهل

 (مالكلافةدعرب+او)
 ةدمعلاو ادتءااك

 ءانغةىالا صال (

 توكينابجوق (هنع
 نم (ىشهد) ىل-عاها

 اريد انموك ثمح

 نال(درفما ل ةلاح)

 دارذالاريانا ىف لصالا

 اربخا وكث ي> نمال
 نال نادل اريمض نع

 رخال تالا ريم

 (هلجلان وكو)د رفعه نع

 لالة رسسفملا)ةلضغلا

 وه) بارعالانم (اهل
 ناكءاوس( روه-كملا
 المآل هلءرسفتام

 (نيبولشلا ىلعوب أ لاقو)
 ماللاو ةم_هعملا رم د

 ةل-جلانأ نعل م(

 بست ) نوكد(ةرسفملا
 امتاك تاق ءرسفتام

 نه (لسج رست
 اه (ىوف) تاركألا
 ىأ (الاو كلذك) لحم

 هرسفت امل نكي ناو
 اهلل (الف) لت
 يا لاا
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 1 رب وو ب ما دو جب نجس وو ب سس وج م سسسمااا ب ا« ل اس م اسم اسس
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1 : 
 0 اا ا ارو كا م مماامممماوممىووجملوملاملاااللا

 (ادتمم) ررم عه فو هب رها دب زد -ىلعهياع افاست ها لماع هلردقيا زهىلعن ها دو أو هو لاغ:شالاباب

 زوجوهلوةب«.ثالاودورمأ لعف نوك تأ لف (صخو)# !دابمىل -عفوام#«(اريسو) بهن الوعفم
 ىل_ءفواعم (ءاغاالاو) نيلا_ه-الا ىلعصخ قاعتم(قيلعتلاب) ولوعفءالا نم اءضامن وكت نألوكو
 | 1١ ول عفر مضوم فرالوالا لإحلال هان .اوعفا | ىلعبصن ل <: ىف ىه«لوصوم(ام) وقرلعتلا
 صخ*غخور , دقتلا وهلا فاضم(به) وامل هقاعتم( لبقن#) وفوذ م تعن ىسوفاهماعو ىاثلا ىلع لعافلا

 فاضم فذ ىل_ءمزلاب ناثلوعشمب خلاب ( مالاوز به ىل_.ةنمترك ذ ىثلالاعفال اءاغلالا وقلعتلاب
 بهيلادو«»هيفرت:_تملعافلا ئانولوءفمال ىنبم ضاملعف (امزلأ) وق.ةءفرح(دة)وأدتيم(به)و
 همْرْلا دق بهو لصالاو قالط الف لالاو ىدو لا بارعا لصاحاذهو هرم امزلا دة هل ولّوالا لوعفملاو هو

 و ففمملا فاضملاه) عاشت :اوفاضاا متلّوالا لوعفم ا«: ءبدنأ و ل_ءافاا قزف: م الاةةصبرعلا

 3! هوسات ا دديم هنا ىلع مالا مفر ولو رعشلاىفالاز ار وحال هنارم دوو ادتنملا ىلع ىلعفلا ريت !لووعم

 لعافلانعئيابنلا ىلعع وفرااريمذلا يناثلا ادتبملاىلادئاعلاولّوالاريحشرمحشو وهو ىناثلا ريحخامزلا دقة لح و
 مدةمريخ(اذك ) عاذهنمملساهمزل دق بهم الاورب دقن :ااو فوذ 2 لّوالا اد: لا ىلا دئاعلاو ملأ ىفرثن ب

 ءافتكألاوءابلا فذع (ضا.١1) و لعاب ىناثل !لوعفملا عضومىف(ريغاو) رخؤمأ تيم ماللا دب دشن: (ملعت) و
 عضوم ف نوكنأز وحد ها ريغن لالا عضوم ف ىدوك-لالاق (اههاو سن نمز وهيلا فاذم : 3 كساب

 (لك )و ني:ثالىدعتب ريص ىنعع لعج نم رمأ لعف( لعجا) واهما اةدشا ةفاضالاب فرعتنالا ال ريغل تعنلا
 ه.لافاضمىع“ال اوصوم(ام) وهإ_.ةرورح او را !ىفىاثلا هل اوعمم مدل هنو با ارعاةمفهتفلوالا هلوعفم

 ىدوكللا هلافامةإ نك ةلجوهضرتتسملعافاا بئانولوعفمال ىنم لعوب نك )د ونكر بقلعتم( هل) و
 ريغلاتباثىضاملل مواعم مح لك لعج اور رهءااواه رعب هلجلايةف وصوم رك امنوكت ”نآر دّقتلا ىف لهسالاو

 (الر وزو جلوعفم (ءاغلالا) وم أل عفواولا 0 ومما خشب (ذؤج و)«رلعتو بهىوس نمىراملا ىضاملا

 طسوتلاىفءاغلالاز وجور دةتلاو فدد_<2ىلع فواعمةر ورضالرم ملا( وىناو فاء فرح

 هيلا فاشم(ناشلا) وونالوعفم( ريمض) وءام ءلا فذ ىلع تبرم لسعف (رفاد) ءارد الا ىفالوخأت لاو

 الّوأ هلوةسيلوه.ء لا فاضمةرورضالرسص لاب (اد:1) و ريمذ ىلع فوطعم (مالز وري و فاععءف رح( وأ)و

 ىناثلابوىوغلل لوالايدارملا نالوريك:ةلاو فب رعتلابامهفالدحال 1 اناث هل أوةعم ادنتبالا ىفال
 ىطاشلالاقوىدوكملا هلاقرناب قاعتم (م-هومف)#*ىطاش ثااهلاقىورلاةلكر رك ءاطنالاو حالطصالا

 ددرواذكمه 11+ م الكاف ىأ سلا ناببلهماقمتغضصلاةماقا او فوصوا!فذ> ىلعدازو وهسوهو مْرَتلاب قلعتم
 تهذاذا|مهو رويشوأ فلاي ئشلا ىلا ثههو نموا تطاغاذااههو مهوأأرمسك-لاب با .1ا ىف تمهو نموه له

 ىلع «ءاوهملافاضم ىمسالوصوم(ام) روك لومعم (ءاغلا) تاىلعامفت اوهريغدي رث تن ًاوهيلا كمه

 ضامؤجسنلا ضعبىفو هابقاسع ب سنالا ىلع ص لعف (مزتلاو) قالط ال ف لالاوامدإ_ص (امدقت )لجو لع غلا ١

 فاضم (ىفن) ومْزتلاب قاعتم (لمق) وىناثلا ىلع لعفلا بتانيلوالا ىلع ه.ءلوعتم (قيلعتلا) ولوعقمال مم |

 ىلعاهفوصومىلا ةفصلاة فاذا نموأأ اهلعف نم هنالاماامىلا ىنلاةفاضاواهملا ىقنةفاضايةرو رحث (ام)وهبلا

 ىلعتافوطعم (الو) نوذلا نوكسو: :زمهل ارسم كي(تاو)«ةيفانلااملبقري دقئلاو لعافلا ع اردصاايدارانأ

 ىلعافوطءمتوك تاز وح وعادتناىلءفوطعم( مسقوأ) وهلا فاضم (ءادتبا) وأ د: دمعف عفرلاب (مال) وام
 داوم. ء فطعءامو ادتبملاربخ ذك ومع مالو لصالاو.ماقسبلا فانا ةماقاوفاخآل ذي مل

 0 أ دلوأ ادتبم(ماهفتسالاو) لمأ :ءاف ةءانصلا او ىنعملاداسفل ام ىلع نيؤ وطعم مسق :واآ ءادح , امال وكت نأ

 ادثمملاري هريدخو وهوشفاثلاأ داري عفر عضومف (متعا |( ةلحو مغ اق اعتم ( هل) وناثأ دتبمةرا د ثامعس

 وهومدقمرمخ (ملعل) + هلنمءاهلاهريحخولوالا نيبو متحن ا ىف رث_لاريمهذلا هرمهشو ىفاثلا نيد طبارلاو لوالا
 ملء ىلع فوطعمنونلارسكب (نظو) صرفت ةهج ىلع ههبلا فاضم (تافرع) وعلل توكسو نيعلارتس 35

 (همهت)و
 ١" 0 ا وللا
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 مدقتامعادتنالاغ وسو رخؤمأدتبم (هيدعت) واضد ص يمذغلاةهح ىلع هننلا قاضمءاهلا جتفن (هم )و

 ىدءرد_هما منال ماك هر دعتد قلعتم (دحاوا) رةمزتلعاهتعنوأ انهم دحاول قاعتوأ اهءاعرو رجلا هرم

 لاقولو هنرعتل تءنل اوعفم مءاىازلا خان (همزتلم) و
 هه نطوناف رعملعأ ا“ همزتلم دداوإ هردعت

 ريد همزتلمو د>اوأوهوهدعب رو را «_ةعن هيءادتبالا غو وأ دتمم هن دعت ىراوهلالاقو تترثلا ىلع ناك 4

 رور4 ورا اىفربخوأ دتيماهي دعو هي دعتل فص ةمزتلمث وك نأ لم: هو همزتا؟قاعتمنافرع علو أ دتبملا
 ماب قلعتم (ىأراد)* هبدعتب قامتم دحاولوداز وىدو؟-لا مزح ريح الا اذ-مو ها نافرعلعاودو هل.

 بصل ىف ىممالوصوم (ام) وءارلا فذ ىلءىنبم ىغب ىمت نمسمأ لسعف (منا) وهيلا فاضء(ابؤرلا)و

 نأزو< ىراّوولالاقول_ءنملاح (بلاط )و ىمتنابقامتم (العل)و فوذحل تءذوهو منا لوعفم هنا ىلع

 عواطموهوامةل_-(ىمنأ از ةلجو ىمتثانقلعتم(لبةنم) وهيلافاضء(نيلوعغم) ومنا لعافنمالاتوكم
 ىطاشلا هلاق هترهطأو هترهثأ اذا ان هتغورمت_ثا اذاثن دا ىغلاقب مزالل | ىئالد-اوىلا ىدعت اا ىغ

 نياوعفمابلاط هنوك ٠ لاحم لعل لبق نم بستناىذلا لمعلا ب هنا اذه ىلءري دقنلاوناستئالاب ىذ وك اهريسقو

 الي وزبقيقلعتم تاكم فرط (انه) والبمو زج زاجأعراضم(زحت) و مزحو ىسهت فرح (الو) عي فرلا ىأرل
 (لوعفم) و رييختر فطع فرح ( وأ ) وهيا'فاضم (نيلوعفم)و < لوعفم(طوةسإ) و زن قاعتم ( لبلد
 ةانثااءاتلا (لوةت)و م ل عف(لعحا) و فوذحتمةاعتمو لءجال نان لوعفم (ناغتكو ) نيلوعفم ىلع فوطع ٠

 دوعإ هيفرتت_سمىلو لءافوناب مزح لكشف 5 هلال هذ(ىو)و طرس فرح( نا) ولء> اءلوألوعتمقوف

 لعاقلا نعةيايذلا ىلع عف رع هوم (ه) وهبت وعملا قدح ىلولوءفمعاهلا جف (امهقتسم) ولوةتىلا

 اضن لعافا !نمنوكي تأدءبدالولوعفملا نملاملا عضومىف(ل_عفني لو) هاج ولوعفم م.ا هنالا »وفل

 فطع فرح ( وأ )وهيلا ف اضم (فرط) ولصفنيب قاعتم( ريغب)« هلثمصدقو ريعلاو واولاا هذ طبارلاو
 اضي ًاريغىلع فوطعم( لعوأ) وهب رور<#*فرطو ريغ ىلع فوطعمل-؛مىنععرمءاانهفاكدلا(فرظك) و
 (ىذ) و تلصة:قاعتم(ضعمسإ) و طرسش فرح (ناو) فوذد# طرشلا ب او> ولوءفملاىنعع رد_صموهو

 (لهتح) وطرسشلالعف(تلصف) وفوذ 2 امتءذوةفاضالاب را | 2لومعملا وهمشو فراغا ثالثا ىلا ةراشا

 قباسلا ل عفلا نمموهفااردصملاىلا دوعن هنفرتتسم ريم_طلعاقلا ب انولوءةهال ىدموهو طرتشلا باو

 ريغبهنم لصفني لو هيام عفت سمأي- ث لوقت و ناربخلاو أ دثبملا بن ىف نافةكلوقت لعجباونيتدبلارب دقت
 ىبمضاملءف (ىرحأو)# ل_هفل لمت ئالثلا هذه ضعبب تلدفناو لومعموأ فرط ل-:هوأ فرط
 لوغلانماض:أ لاح (اًعلطم) ولوةلا نم لالا عضومفف (نافك )ولعافلان ءبئان (لوقلا) رلوءفدال
 ماس دنع نظناهباشم هنوكلاحلوةلاىرحأ ورب دعي اوىرحأب قاعتمريغصتلاب ( ماس دنع) وةفدارتم ىدهف

 (اذ) وهيفرتت- هسم ه]ءاقو ص لعق فاقلا صضإ (لقر و فوذاحت لعفدب ودنموأ فوذحأ د تبل ريح (وخ)و

 ىناثلاهلوعفم (اةفشم)ولقبل زلوم هنا ىلع بصن عض وم ةراشا مسا

 *ى رادلعأ)*

 (اودع)و قالط ذاله يف فنالاوىأر ىلع فوطعم(الع داو د علوعأم /”ىأ ر)و اوّدعبقاعتم (ةثالثىلا)*«

 فلالاو صقان ضاملعف( راص) و طرسثلا ىنعم ن ذةىفرط (اذا) وب رءللريمذلاو لءافو لءفلادلا خف

 فرح فاالاوىرأ ىلع فوطءم(اسلعأ )اهرب بصن عض هومق (ى :رأ)د ملع وىارملاد وعن ريدضوهواهعنا
 دءاذال صان لاوهو فدذ_2ناوملا اواسملا اذاةفاضاب ضفخ عضو .قاهلومءموراصةإ_ وذالطا

 ىنعمنعددراذاالا اهل بةاما_مف ل هعبالاذانالىدوكمال قال اودعب قاع هنأالااهطرسش لبقو نب رثكالا

 (تلع)وامزإسفوذ همي قاعتمماللا خا( اوعفل) وأدش.مل اوصوممسا(امو)* ةيةرظال تضعبمتو طرمشلا

 (ثا.كاوزاةةعقاعتم كاب ءافتك الاوءايلا فذ( تاثل) و ةلصلا لءاقنهلاح (اةلطم) وهملا فاضم

 و هرم فت أسأ: لس

 كلوةوكن -ههتبرذ
 هنأق (هلسن ريض اديز

 ةرد-ةموإ-+ رسفم
 ادب زتبرضرب دقتلاو)

 ةلمعلا لدالو تب رض

 تبرضىه ىلا (ةردقملا

 (ةفئاتسعم امنال)

 انهل لدتال ةفناتسملاو

 (اهريسفت كلذكس)

 . يناثلا مدقاغاو هلال
 نع هنوكل لوالا ىلع

 (لوالاو) قافولارود
 هرسفت اا ىذلا وهو

 نمانعل ) و )ل

 ئث لك انا) ىلاعت هلوق

 بصن» ( ردقبءانةلخ

 ةرمسفمانةلد هلمق لك

 لماعلا ه ردم معا

 رب دةنلاو) لك قاهاعف
 هانفاد يش لك نقلنا

 ةراوكا دما هءانةلقل
 ةردقملا نقاط رسم
 ف (ْ ردقملاةلجلا(كلتو

 ري_خامنال عفر عضوم

 هل-> (كلذكف نال

 (ةروكذلملا) هانقاخ

 عفر عطومف نوك :

 ةرسفت: أم تسحا منال

 هي لثمام (كلذنمو)

 ديز) وق نمنيبدلشلا
 (هلك ايقدلك ايزي

 عنر لد ىف)ةءقاوةإ-

 ةلمعأل ةرسفم امال

 لك اب ( ىهو ةفوذلا

 رينا ىفاهلعف لماعلا

 ف) ةفوذلاو بصنلا



 هيرب كنا ىلع عفر ل عك
 للك ايدي زلصالاو :( ديزل

 ةاذكف لك انزي_هطئا

 ل_اها ةروك ذملا

 لدتا وز ةرم هه ”امامددت

 ق.قملا (كلذىل-ع

 7 اشلالو 2 موهضعل)

 وهو هنهؤأ نكخ نو

 نم

 (اعورصا: هس, هركخال نمو

 ند ل ادإا هو

 نمؤئارسسفم «ذمْؤذ

 اموز<تافوذ تن لبق
 قمر ارهظذ) نع
 وهو روك ذاا(لعفلا

 لعفال رمسفملا هموت

 نم لدالاو نفوذها

 فحل !إفهنمؤن نمؤت

 لصفناوهريمضر رب نمؤذ

 ل َنَدَم لك قو

 امنالر بءظن قفا

 3 اقيفحل ارذع حرت

 وهودرملاب درفملاريسفت

 لعفلاب لعفقلا ريسفت

 ليلدب هلجلاب ةلجلاال
 لعفلا ف مرِطار وهط
 هل-ج نالو رشفملا

 نم تسللا+ة تالا

 ف يميسلا ىلا للا
 هل جحالط_بصالا

 لص»-ن ا وهن ريسُف#

 لاق اكريسفتلا اهم
 للا ) غلاف فنصملا
 اهل لعتالا م (ةسماملاا

 (م.قالاباوجقعقاولا)
 معلا لعفرك ذ ءاود
 طقف فرد امأ هفرحو

00 

 اج ل د ا ا حا د دج سم مس هس حس وحل اح دعم سم حس هس ع سمع طع وعم مع محم سم صه ص عما ل دجاج عج مصعب مع دع ع ع

 هيفو لوعفمال ىبم ضام لعن (اةقح) وداعاذا ضآرد_صموهوقاامملوعفم (اضنأ) وثاثلا ىلع فواطعم

 | اا مادو غضون ل اغنح ةلجو فوذت هقاعتموام ىلا ع- - ارلءافلا ن ءةنام كلابع وف ضرك سيب

 نأزؤوتع رئرأ أدمل_ءأكوعفم نم ثااثل'وىناثالا ضنأ قة-اقلطم تلعىل وعفا ققس ىذا اورب دقتلاوأ دتيم
 ردق :لاوق هع مدقملوعقمامو ةفيشللاد. .كوتلا نون يمل دب همفلاالاومأ لع هناىلم هاما تب اتت ار

 ىف (اءدعت)و طرسش فرح (تاو)٠ اض:أثلاثلاوىفاثلل ةاطمتلعىلوعفا تيثىذلا سلا تنأقة-و
 ل (هي) وني_:ثالو طرشلاب اول ةططبارءاذا |( نينثالف) اب دعتب تاقلعتم (زمهالندحاوا)و طرشلا

 نألهت<وتف.فاناديكوتلا نون نملد.هيففلالاو أ لعف (الصوت) و زمهىلادوعن هينمءاهلاو الصوت
 ىلعلعفلا ل. قةردقمدقوكلذك ايدعت فا نااكىأرو 00 اريمض ه.ذفلالاو امضامالعفنوك,

 لسوتةزمهالب دحاولىأرولعىد_ءتناور دقتلاو طرمشلاد باو ذل !نيلا.ه>الا ىلعو لّوالانودازه

 ق(امهنم) وأ دتمةرسكتلابءانغتساع ءاملا فدحت 1 لاو 78 تنلال هولا سوت دتؤن نيل الزمهلاب نأ

 رورغاوراخلا نيد فاضمرب دعت ىلع ىراومل- 1 لنا ىريعضلا ن هلاخلا صوم

 ريدقتلاو | |١ ةيربافتت ل عميل ىنناةفاسابرس مضوماف( 2 سك )و دبل اشم( ىلا !) وادترملارعش (نانك) و

 (محرد ابتئابناةاعتم(لكفه.) وأ دتبم( وهن لاسك وعشم ىفاث ؟ىراو ملعأ ىلو فمن ىلاثا!لوعفملاو

 قععوةرةرو رضألهرصقوهبلا فاضم(ابن21) وادتبملاريحش ب حاص ىتعع (هذ) )و فوده ةعنو ه.لافاضم

 5 تبث مح لكفاس كباب نم ىفاثلالوعفملابءادتقا بساصى راو عأ نم ىناثلالوعفملاو ربدقتلاوعادئقا

 ادت د اا ءابلا ديدن (اينث) و فاكابةرو رمل ىرأتعنر طاب (قباسلا) ومدة ءربش(ى 1 كد«

 ا ًادابم( اره_خ) ومدقمريخ( كاذك ) وفطعلا فرح طاقساي أن ىلع اق وطعم (أين اثدحاربخأ )درخؤم

 «(لعافلا]« 5
 1 عم ةفوذح ىلا هدو لعافا!نعريتهريسةووهو فوزا دتمارعخ (ىذلا) وأ دترم "1 2

 (ديز) و ضاملءق (ىأ )و هيلا فاضأا فذح رب دعت لع فوذحتا دتباربخ(عوفرك ) وامل !لاثملاداشر
 لايةةسالاوأ لالا ءانعمولاحىذ ىلع دمعا لعاف مسا هنالا رينملعاف(هه>و) ودب ز :نملاح(ارينم) و نأ 1

 كك عوذرك كلذوةلاصالاب <. اءمدقملماعميلادنسأ ىذلاو هلعافلارب دّعتلاو فوذع لول ةلوقم ةلجلاو

 رزه هملعىثم عوذ صنأك ناةعن اتسم ةلج لعافو لعف (ىتفلا رع )و ههحواريؤمدب '؛ زى أ كلوق نم اريثمو

 ىدوكملالاقو ضوتلا ل-رهاط فلين مو ثأ ىلا مضل ذل لج نمت ىكقاعج تاكنا ونيحراشلا
 ردقتلاو 00 كل 1 نالاثلا لا فاضمونو وفرك تلضلو دوفوعو هريس ىذلاوأ هةيمىل_ءاغلا

 اوهام (018) دهم (دعب دل# تن .ال معن ىفلا عنو لاق نأ دعبههحوارينمدب زك أ كلوق عوفرك

 وأةفرعل فاض نأباصت#فراغ :ا|نوكيتأهطرعت نكلرم لا عدت «كلذغ وسور خؤمأ دتبم (لعاف) وهنلا |
 دعاور دةتلاوةءاندلاو ىنعما خصيلو رو ركثو فراظا | نيب فاضم هرب دقت ىلا جامهفت لامل-رد:ءزو<الفاماع

 ىنحعىدوكملالاق ( رهظ) و طرم هةر( ناو نراوصلا هب رعتلا فرس فذ ىوعدىلاوأ لعا لعق لك

 طرشلاب او - ة]اوهرب_2ت فذ دةبموهو ب ناوعلاةطيارءافلا ( وه) فوذ< هةلعتمو طرشلا ل عفز ر
 (ريمضف) اًراوح فوذت طرمشلا لءفو نراقتلل ماللا ىف نونلاتمتدأةيفانلاالبت ورقم طرست فرح (الاو)

 تعن ( رثت-ا)ة لجو قبال هسكع نمرثك باول ىفادةبملا ف ذحو طرشل اباوحةإ+او فوذ<# اد. رمش
 لعف (درحو )هع رثت-اريمض لعام' اىاوهفر عافدالاو ٌكاذدوهخرهط تاق لعاق لعفلادعب ورب دّقتلاو ريمذ

 هباوك ب ودذم طرمش ثلا عم نعكم لمة سم رط ماذا رو ا لعقلا)و )و لعافو رهأ

 عضوم ف هل او لعفلا ىلا دوعا هنضرتت بم لا يلوم .م(ادنسأ )ود ار(ام)و صال ا ىلع

 اذابا اوجو نينث ىلع فوامعم ( عسجوأ)وادنسس أ, قاعنم (ىينثال) وقالط الل فلالادا بم ذاق دأب 1

 نمهدرخ- م. وأ نينثالدنسأ اذا عجلاو ةينثتلاةمالعنملعفلادزح ورب رقتلاوهيلع هل قام لالا فرذم

 ةمالعلا



 ء.ا
 ال ا قو دلت د توج 11 رطل ذهب 6 6 3 قلن لا كت و 1 11 ك1 كا ا ا 17ج ا لقا حك فحل 115 ا إلا لل طاح 777132 ٠

 وف لوالاف اركي ممأ || ل_ءافةرو رضالرصقلاب(ادهشلا)و ضام ل_هفزافو هلوقم قبو فوذ<لوقل را فاكلا( زافك )ةمالعلا |
 ىاثلاو ناعفالهتلبمسقأ|| ءادو_ثلازاف كلوقك كلذور دقتلاو فوز تءادتبارع_> هلوةمولوةااو فوذحلالوقالةلوقمةل+اوزاف
 نيلسرملان كناوغن) || لعافلان عةبابشلا ىلع عفر عضومى(ادعس) و لوءفحال ىنبمع راضملعف (لاقي ) وانهل لة: فرح (دقو)#
 سس ىلاعت هلوقدعب دنع ىهواضد ألادلا اواو ىىهتوءادّتبالواولا (لعفلا او) ادعس ىلع فوطعم (اودعسوإ افلا اىلادانسالا ىلع

 (ومكدملانارسقلاو [[ هن عمةفاضالا نع اهعطقل مضلا ىلعىبمدعب ودنسعناقلعتم (دعب رهاظال) وأ تيم لعفل اوذا ىتعع هن ومدس
 ىلاعت هلوةوكت ثلاثلا || لاحلاىلعبصن عضومىفهريخو ادتبملاةاجوادتبملاربخ هنا ىلع عوف لوءفمما(دندم) وهلا فاضل تعم
 ن رومك_عالكل نا) | ادعس لاشي دقوتيبلارب دقتو رهاظال رسم هلوقب هيلع لولدم وذ او دعسو ادعس لعافو لاشي لعاف بنان نم

 مك مأ)ىلاعت هلوة( دعب لوعفم(لعافلا)وعراضملعف ( عفر د)« دعب رهاظال د: _سملعفلان الاخ اونوديزلا اودعمو نادي لا

 (ةغلاب ائيلع تاعأ || ( لثكر و لعفل تعن عفر عضو فلو ءغمالءاذيلاو الط الافاأب (ارمذأ)ةلجورجوم لعاف (لغف) و مدقم
 ىععنيك م-ج ناعالاو فوذ<لءفب لاف عفرلاب (ديز) و فوذ لوما فاذمو وذا د تيل ريش عفر عضو مف ل ثمو :دئازفاكلا
 ذخأ ذاو وو مسقلا ||| هرك ذاك ةيم“اةلجلاو كلان اف لاؤسال باوجلاةقباطاد وحأ ءادتبالا ناك ناو هلا قايسا انالادتيمال
 اونوأ نيذإاقاثيم هللا ||| (ارقنم)و فود فاضءباوج وهيلالثمةفاضاب ر ورا فوذ4!لوقلابقاعتم (باو> ىف) وىدوكملا
 سانلل هنئستل باكل || ًادتبم (ءانو) * ارقنملئاقلاباو-فدي زأرقئالوةلثمكاذو رب دقتلاو ىوذحلا كاذإ لو ةمرع وأ دتبم
 ىنعع قاثمملا ذدخأ نال || ةسغل ىلءةكفلهيفردق ىللوعفم (ىضاملا) وهيفرتتسم هلءافو عرا ضم لعف (ىل:) وهبلافاضم(ثدنأت)و
 نموليق) فالتسالا | طرسشلا ىنعمن هذت«لاب تسال فرط (اذار و ىلت ف ريمغل ا امهندب طيارلاو اد ترملاري_ةيلعفلاةإجلاو هل لق
 لجأ نموىأ (اذه ||| فوذكاهريخو ىضاملاىلادوعبا مفر: تماهعناو ضاملعف (ناك )و نب رثك الا دنعهءاو< بوصه
 ناوح.ةعقاوإ انا نأ | تدناتلاءان هلوأف ال ل اذارب ذهتلا و فوذ_ءاذاباو-و فوذ_-21كلذ.قاعتم (قنال)و

 (لاق)اهللعالمسقلا لإ تبألسعاف (دنه) وثينأتلاةمالعءاتلاو ضاملعف تو هلوةمىقب وس رط لوةلةراج فاكلا(تنئاك) و
 باعث ) ى ع نبدأ كلذورب دتلاو فوذحا دبا ريسخ هيكعو لوةلاو ماك ف وذ ا لو ال هلوةمدإ -1-4و هلوعفم (ىذأالا) :
 دز)لاةينا(زودال ثدن ألا ءانىلادو عب ه.ةرثتسم هلءافو عراضم لهذ (مزلنث)د رص> فرح (اغاوز« ىذ' الا دنهتنأ كلوقك

 نا ىلع (نموة.ل || تعن (لصتم) وهما مةفصا اًةماقاو فوصوملا فذحرب دقت ىلعهيلا فام ( ركذ#) و مزال: لوعفم(لعف)و
 دب زنعري--نموة.ل ||| هل_ءافو رغم ىلع فوطعم مهفأ نملعافمساةاهلارسكب ( مهفم) ونيثيشلا دال فطع فرح( وأ ) ورع
 اهلاهم ري اإل 1نال) || ةلمهملاءاخل ردك وهوهيلافاضم(رح) و مهفملوعفمةيحاص ىنعع (تاذ) و فوذ<# هين وعنا اوه. فرتتسم

 بارعالا نم (ل# | رهاظ لءافلعفوأ لصتم هرمذم لعاف لعف ثدن أل اءان مزلتاغاو تيبلارب دقتوهمالتفذحح رح هأوجرغلا
 لخئالمسقلا باو-و) | لوعفم ( رن ) تل ل_عءاف(لدفلا) وع راضملعف (هان) و انهلياة فرح (دقو)# ح رفةيحاص مهفم
 درو) تايفانثيف (هل [| (ىضاقلا)و ضاملعف (قأ) وفوذحلوعا فاضمود و ختان قاعتم ( وف )وهلا فاضم(ءاثاا) و جلا

 نءاهلدارلاو باعث لوق || لوقلاب ةيكحاهزرخ [ىلا أ هل جوملا فاضم (فقاولا)و كأل عاف (تنب )و هلءاف ىلع مدغم ىآ لوعفم
 حرس ىف لاق (كلأم | نملاحلا عض ومق( عم) و ادتبم(فذلاو) ملاكا اوةوعتف ردقتلا وهلاوةفاضاي رولا فوذحلا
 درودةوليهستلا || بئانولوعقمللىبم(الغف) و لصفيقاعتم(الاب) وهلا فاضم(لصف) وفذحلاب قاءتمالالضف عوفر
 بلعثهعنماع عاملا || ل اوةفاكلارور (ا5 )والاب لصف عمهنوك لاح ضف فذحلاورب دقلاو ارآ,لاريح هل اوه.قركتسملعافلا
 باوجلإج عوقونم || (العلا )وهيلا فاضء(ثبا) واكز لعاف (ةاتف) وباع فرح (الا)و ضاملعذ(اكز ) وةيفانامو صاف وذ
 دهشتساو)اربخ مسقلا || قاعتم(لصفالب) وهرمتهقلعتموإ كأي دق)ةلجوأد تمم( ذل او) وع هيلا نب اةفاضابة رو ركتةرورضا/رصقلاب
 نذلاو لاعت هلوةبهل ||| رب دة7ىلعهيلاريمضةفاضاب رو رح بحاص نعت (ىذ) وهيلا فاضم(ريمضإلو عقون قاعتم( عمو) كأس
 تاهطاصلااواعواونما || هل_ءافو ) مقق) هلو عقول قلعتم ( رعد زوهيلا فاضم (زاحنا) وهماقمةغصا |ًةماقاو فوصوملا فذ>ح

 ةلمشل (مهئو ينل ||| زاماىذث نم اريمض عمرعش ف عقو ول صنال كايد ىف ذلاوتيبلاوب دّعتو فذ اري ىلعةفوطعم
 مسقلاباوح مهتوبنل || (رك ذمنم)و عجبت عن (ملاسلا ىوس)وهنملاسملا عضومىف( عج عم) وأدتبمىدوكلالاف (ءاتلاو)*
 نذلا ريس .ىهو || تاو واولاب فوطعملا فذح يدي دةوهضعب فز وكعو» .رهاط ىلع هاهباف ها انكم اريخ (ءاتلاك) محاسلاب قاعتم
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 نبا(لافاعباو ولاو)

 ن.ذااور دقتلان ازا

 تاحلاصاااوامعواونمآ

 مهثوبنل هللأب مسبق أ

 اماربدبب ملا ثاذكو

 هلوةو<ن ء(كلذهشأ
 اودهاس نذنار ىلاعت

 انلبس هني دسونل اًنيذ
 وهل: هية( ريااو)

 مسقلا هل عارحت
 مسقأ ىهو (ةردقملا

 باوملاةإ_و) هللاب
 ىضو ) روكحزلا

 مهيدغاو مهتو.نل

 (باوجلا) هاج (در<ثال)
 ذا ىنانتلا مزلي الف طّقق

 ةياحم مدع نم مزانال

 لعل امل <ثمرع ءزملا

 انددم )اطر رقتاذه

 (هلسم) ىنخملا ف لاقو
 لج عقتال باعت لاق

 ْق لسقذ ارم مسا.

 ناعفال وكنال هلءاعت

 ىل-ع ىباذاف هلال

 ناءفيلدب زل. ةفادتيم
 سلو عسطوم هلراص

 عوقو متماسعأ هنالئشا

 هلال ةيهسق ]جريل
 مالو تارعا يف
 مسقلا نا هداصو

 اريخنوكرال هباودو
 انهازد ام الذ

 مهدي ااةاسوىرخالا نع

 نأ نكسع باوجلاو
 لد اهدهل ن وك

 مسقا دب زلاق كلوقكك
 ىو ها نلعثال هلل

1 
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 متلاتؤلامستف يو>ولازاوسمد_هىفْنيد رصءلاروهجبهذمرا.ةاقفاويلرها الئاافالس ناك
 دربلاو ىأ راعاككشتليبارم «٠ ىلاعت هل و5 :مودوهعم ل. املا كوتا كورك دم راب يور دقت
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 (فذ- لاوز# سلا عر اما لا امساك (نمالا) و ءاثأ٠ نملا | عضوم لف (ىدحا مم) و

 فوذع اعلا وهرب او: سدقسا هل جوأ دن منوكنازوحت دحارلاو هاذ_هاوخ نا لوعفمبملاب

 اون_بضساب وأ فذ اراةلعت منوكتأىدوكملاز وح( اىف) د90 رت مسا د اورب دّقنلاو

 0000 وبرعلاىلا عحرب رامد ه]ءاق ولعف(١ وم :بدق“أ) زول 1: لعاف ىيفُثاْو 0 هلا و

 فاشم(سنجلا)ونأ مس ا(دصق) ودل اددكو :ىردص«فرح نونلادب دشنوهر مولا تف: نأواو: سقي
 تببلارب دقتونأ اري .”رهاط ىجدع ةروسكملاءام ا!اديدشتو ةدحوأ اءابلا مب (ثيد)و ونعيم و ءاعتم 6 ةلو<» ءلا

 قلعتم(لعافلا فرو وأدتبم(لصالاو) « هيثستحطادصقر ىهافلتاتفلا منو اوى فذ ان رعلا نس هاو
 عوذصردصهلب ذآ فامود:هوىهوناب بود: م(الصت :ءلوىردص مفرح ةزمهلا تشب (نأ) ولصالاب

 نأ لوءفملافلسالاو)بارعاوقالط دال فاالاو هلاصتا لعافلا ىف ل_طمالاورب دقتلاو دّديملا رب هنا ىلع

 هإ'هرمدقو فر<افرح زهعااو ردصلا بار ا اهذ ىوتس اج ملا تاسبالاةإ نموهو هل.ثام ناز وىلع (الصقم

 لوعفملا ىلءلعافلا د7 ىلاةيسسنلاب لياةثالا حارهاظلاو ها لباقتالالق .ةقال ىدوكملالات (دقوز#

 (لصالا) وءاعبلعافلا نع هبال ىلع عفر عضومى ( فال -ةع) ولوعفما ىتبمعراضم (ءاحب) وااطمال

 ارمصقلاب وساسو ىخعا» لوب نم ةءاىلعوأ رو رضالدملا كريب (ىح )و قاطملا لل ةتلل (دقو )< لا فاضم

 لعف ( رخآ وزو««-ءاافاضم (لعفلا د لوعفملا نملالا عسض ومق(ل-بق) و ىك<ل عاق )ل |وعمفملا و

 نعةباينلا ىلععوفرم ةدحولاءابلانوكسب (سبل)و طرسش فرح (نا) ورخأ لوعفم (لوعفأا) ورمأ
 هسيلع هل قانةلالدإف وذ طرشلاباو-ولوعفمالىتبم (رذح) ورذ-ءرسفي فوذ_تلعش لعاذلا

 (ريغ) واهابق ىنلاىل 1ع ةفو طعم هاو للعاق ثان (لعاشلا) ولوعذمال ىبم ء( رهضأ) وفطعفزس (وأ)و

 رهضأوأ سلرذ_>ن الوعفملاوخأو تدءلار , دقتوه_.لافاضم(رصغم) و لعافلان ملاك !ىلعءنوصخم

 (انغاب وأالاب)ورخابةبلوعذملاىلءبصن عضو. ٠«قىعمالوصوم (امد)# رصخم ريغ هنوك ناحلعافلا

 (رخأ )وةيلعافا | ىلع ع وفرح ارص اقرت ملا ريمكلااهملاد# اعلاوامةإه(رصختا) ولو رمددتاب ناقلع 2

 (دقو)هري_غنعامابوأالاب رص !ىذإارخأو رب دقتااوفوذد هقلعتمو أ ىل_عف ةددش ا اءاخلتا رسك

 نورةملارصغا نم دافتساا لعافلا مسا ىلعدئاع همفرتتسم هلءاقو عراضملعف (قمسس)و ليلق: فرح
 ضاملعف(رهط) و فوذ## طرسشلاباوجو رهط هريس فوذح لوب ل اف (راصت) و طرسش ف هرح( نا روالا

 صضامىلل-ءف (عاشو)* هدصقرهط تاالاب , رصختملا قم سا د دقو رب دقتل اودصقلاىلادوعب هني .ةريةسمه]ءاقو

 رخوملعات(رع)ومدقملوعفم(هبر)و ضاملءف (فاخ)و فوذ<لوةافاضمودو هلءاق (و*)و

 ةلوقم هلا او لوع:مولءاقو لعذ ) رعشلاهر وثناز) و صاك فود 2فاضمو خو لع اقو لعف ( وعذشو)

 تاز لوقو ذكور عد رفاخكلوةوك عاشو رب دقتلاوا علبق_مفلوقاا | ذكو فوذن اوت لودندا

 «(لعافلان ءبئاذلا)*

 (هلر وى ع“ !لوصوماموبوئدب تاهلعتم( اذ لعاف ند 0 يع ) ولعافو لعف(لوعق مبوب ( د

 فذحلوقل ة :راح ف اكسلاو فوذ ثا دما رختوتلا هه 2(لينك)ورخ“ الاهقلعتم عم فوذع؟ قاع: هام هس

 نعةياثلاب عوفر( ريسخ) و را 1 ا _ ةمىا و

 كالذو ماكحالا نم هلرق 2 :ساىذلاق لعان ءهبل وعفم بو: ::.تيملارب دمتوهيلا فاضم(لثان) و لشلعافلا

 لانلاقي هناقلاونلاكز دصم مءانوكي نأ امذالاةهحنم لمت لئان ريو ىبطاثلا لاق لث انري لن كلوةك
 هسمأا فاما لذ نواف خربشااولعفاو لاعت هلو:فهيدار امري دارأ اع اوانهدارعسدأو الووالث انوالاودنز

 'هملتلاعي ولا اونا هتداع نمو لدني نمريحت لن ىأ لئان لوفاذه كلوقكد هاجس! ال عاف م اريذنا بدحاصوش

 اريح
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 ف وذ لاح بح اص هوهوهيلا فاضم(لعقأا) ونهمضاب مدقمل اوعنم( لذ أف )+ ها ىنعواريش هان اا اريح

 فوذحن تعئوهو رسك اب مدسقم لوعفم (ل_هتملاو) ةفيفملا نونلاب دكوممأ لعف (نمهضا)و
 (لدوك )و فقاضمرب دقت ىلع ءرسك ان قاعتم (ىضمف)و رمل ءف(رسك ار ولصتلابقاعتم(رخ < الا) و

 اًعاطملعفلال وأن مهضاق ثيبلار دقتولوءعمأل دم ضاملءف لهوولوةلا فذح ىلع ق وذا دمار

 لَوأ لوءفمو لعافو صأ ل_ءف (هلءحاو)# لصو كلوةك كلذو ىذملعف فرخ“ الاب لصتملا فرط ارس "و

 ىدوك-1!لاقو فوذع؟ قلعتءفءاهلا نملاملا عضوم ف( عراضءن٠) ورخ الاب لصاملا ىلع: د اعءاهلااو
 اههف:معراضمنمهنوكلاحرخ" الاب لمتلالعجا اور دقتلاو هلعجالنانلوء:م(اكتقمم) و هلعجاب قاعتم هنا

 اعبتىدوكلالاقرلاب(لوةملا)وىتتم» كا كالذو هربد- ة:فوذحم اداريا اركب (ىب كنك )و

 مضلاب لوقملا ط[ضز وع وىدوك-اداز لولا كغ (ىن ١ ولوةاانقاعتم(هيف) وىكتمخلتءنىدار 0

 لوةااهاتفمم ىف 6 عراذمن يي ل و ا 25 ىكحكا ]وول :ءمالكلا مت دق نوكمف

 لوقا ن عري ه>ولا اذ_هىلع ىف ضن رخ ا امو ,هىذلا لمعلا اذه ىلع نذاهمف

 (فاثلاو)و#< ها ن1 عمو ىبط اش ١١ لاق ها ىدا رملا مزح لوالاب وىتتنال

 لوضوم ه.فلأو ىناثلل تعن (ىلاتلا) ولا غتشالا ف نيوجولا حب رأ ىلع هلع> 'ءرسفي فوذ كتل عفبل و لوعفم
 (هعءواطملا) وىلاتلالوعفمةر ورضالرم طر ا هيقرتةسمريهذ املا دئاعلاو ىعس |

 لّوالا هلوعفمءاهلاولءافو أ لءف ( هلعجا) ول_عجالىاثاالوعفملا عضومف(لّوالك )وغملا فاضم

 قلّوالا ف رمل اك ةعواطملا ءان ىلب ىذلا ىناثلا فر اىل_هحاوتربلارب دقو هإعحاب قاعتم (هعزانمالب) و
 هنلعج اهرسفي فوذ_<2لعفب لوعذم (ثاانو) * لعفا!قلعتم ونيفصولا ف وصوم فذ ةعزانمالنمذلا
 تاج (ل مواز ىذلا دع ومى( رهم) ولودوااب فودوملا فذ>ر د57 ىلعمما !قاض# ء(ىذلار و

 هلِيَعءلاوذلاب دك قؤمصأ ل_عف(هنلعحا) وهيلع مدةمهناع-الىيباثلالوعفملا عضومف (لوالاك ) وهيلا

 ىبمىلهءاو فوذ<لوق فاكلارو ربو وذا دتياريدخ (ىلتساك ولولا لوعة مهتتلصتلاءاهلاو

 ا )مآل عف( سسك او) +لوآلا ل ملصولاز همم ّيد: ةدءاىذلا لعذلاث !ان لعد اوثدبلار دةولوءدعمال

 رهاب (اق) و رسك | ىلع فوطعمسأ ل_عفاهمل ةامىلا ةزمهلا ةكرح لني( ممتاز و ريو فطع فرح
 هسءلا اضم (قالث )و عزانتلا لس - ىلع :رسك الىبعلا ةه-نماضأ ؟ولطم رهو م2 1لوعشم د ةرورمذال

 لعافلا تان ع نعلوعزيرع (انبع) رىثالثىلا دوعن هيفرت: ةسملعاقإ اتت نر لوعفمال ىنبمضاملعف(لعأ) و

 غوس | در ١1لاف (مضد) ف وذ لعفل ثعن ىئالثو ىثالثا ثعئانيع لعأ هلجوهتيعتلعا لدالاو

 لعاف نم لاخلا عضومف (عوبك) وهربخة رو رضالرمص هقلاب (اج) هل ح و ليصفتلا ضرعم ىف هنوك هب ءادتدالا

 فر. قاعتم (لكشب) و طرم© فرح( ناو) «لوعةمال ىنبم ل5 >او ها ءاج ىلع ف وطعم ( ل >اق )ءاج

 لعاف نع ةيابنلا ىلع عوف رس (سيل) و طرمْش! !لعف هنأ ىلء مزح ل < ىف لوء مال ىت.ء(ف.+) رةيمسأل ءاءلاو

 لكش ىلادوعن + ف رثةسمريمض نول طرعشلا باو> هنا ىلء مو ز<* لوعذحال ىنبم م واسفل
 رب دعت ىلعاموإدقلعتم ( عابل) وأد: مم هنأ ىلع عف ةرل ىف ىي«الوطوم(امو) كي رقلانيشلا خف لكشلاو

 نعةنا ل 1 ىتبم عراذم(ىرب )وانهليلقت فرح دق)و فاذه

 اذنأ اف حم دق:ىلعى ريل ىناثلالوعفملا عض ومىق ) 2 و لوالالوءفااوهوامىلاد وعل لعافلا

 ا لاو د_هةواموهىذلا ادتءاارع_تثءفر طومىف هو هلودعموىر دقوإ وهلا فاضم(ب>)و

 (اند)* بو ءاغل ىرب نو نادل! لازم عاب اقاشث ىدلاو لكس ثلا كلذ نت د2 لك تنس) شدل

 ضارتءالاءاقنالاو صرتعا ى

 ريخ عطوماف (الرو هع لا فاض( عاب) وام ةلد قاعتمور ورمدالرمصةلان (اغل) و ىععالو دوموهوأ ديم

 ةروراام ةلدىلت نيعلاةإجسو هرم ( ىلت )هل حوأ د: :مم(نيعاا) و فوذحت ثعنلو دو.« ا اةرورح امو ادديملا

 نور فاضمهمشو رات>خا ىلغتافوامعم (هيشوداقت او).ىلهن قاع* م( را“ تاف) وفود داعلاو مالا“

 هاا ضعن

 ماههلوقلهستع
 ايثذ بطاذع(قدزرفلا
 هراس ف هلض 2

 ند هاعتاف) شعل

 (ىنن وال

 نال
 ىنوغال) ل ج(توك )

 هزاق ىتدهاعا (ابا 3

 ) هل وةك ) مسَقل |هلزتع

 اضنا ىدزررقلا وهو

 هيدهاعاز در“ ى رآ)

 ا

 َْن

 هبئد رْغأ نك تاكف

 (قالخ
 باوج نّةقاويلةلمفل

 اياوح ىتننو-ةعال
 ) لتالف) ىتدهاعا

 ناو> هنالدا ارعالا نم

 (هنوكلح“ را

 (لعاقلا نم الاح)

 نم تااخلاءان وهو

 لاحر دةتلاو ىنتدهاع

 ) دأ) اح ريغ ف و

 وهر(لوعذملانم)الاح

 قت دهاعنم ماكتملاءاب

 فوك لاعررد_ةتلاو

 الاح ( وأ ( نا ريغ

 لعافلانمىأ (امهنم)

 عايل اوهولوءفملا نمو

 لاعحزر دقعل اوة.ناتحلا

 ىلعو نينئاعريغاننوك

 نوكي)ةثالثلاوب داقتلا
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 | سمح دم ص دع سف اه جدها هم هاج مص حج يوم اع مع

 نيعلاهبلت ىذلا فر علل ثبان عابماقلةثالث ؛!اء_بوالا نمرق:ساامتوبلارب دقتوهبثل ثعن (ىلي) ل 0 لميا
 ىلياهربشو رو رما ئاصةلوصوممأدّبمامىط د ثلا لاقوىدوكملاب رعأاذك امهبشو د؛ةناوراتخاف ىغ كلاقع رانلؤالا
 راتحتا فنيل هبلئاسا ىلهغي عابءاشل رقتسااممالاكلارب دقتو ىلت قاعتمرا" اىوهيقاعتمىلت نيعلاالو 0 00

 ردصم نموأ) دى دوك هلق ب(فرطنم) قلعت هما ءالا غو دن هم (لد اند« ها امههشوداقناو (ةسداسلا هلا )اي اوج
 فوطعملافذسحب رب دقت ىلعيهيا!فاضم( رح)وردمم لعقرامم/(ف هرحوأ) وفرط نم ىلءفواطعم اهل لغال ىلا لإ | نم

 ىنعم ةهشمةفصةرورضالءالا ف ينقي (ىرح) وفوذ قنا. قاعتموىر<قاعتم (ةياينب)و فطاعلاو | طرسشل اباوج ةعقاولا )
 ىرح هرو ر<ةورح فرح نموأ ردص«نموأ فرط نم لباقو تيبلارب دةتو لداق نع هن ريولاب ع وذ م قه || اقلام ( مراج ريسغ
 ما (ىذه) بوني لعاف(ضعب )والب ىفنمعراض»لعف (بوذب و ىف فرح(الد) «ل_عافلان ءةباش (ةيطرسثلااذابا كل

 اف)و طرش :ا|لعف هناىلءناب مزح عضوم فلوعفمالىبم(د_جو)و طرمد فرح (نا) وهيا افاضم ةراشا ||كتمرك اديزءاساذاوع
 (دفو) فيد طرمشا!باو- ول او«ذ؟ قاعتم(هن) هد ول لعاشلا بان (ل اوعفم] ود> ول قاءتم( امذالا |[ ةيطرمشلا(واباو> د)

 رب دقتلاو قياسلا لعفلانم موهفملاردصم اىلاد وعل هيف راتسسم هلءاقيع راضملعف (درب ) وانه ليلقت فرح كتمرك اد رزءاحولودت

 درب دقورب دقتلاو رك دالاو عديت شميل ادوبي نأ لمنح و هيلوعفملادوجو عممذه ضعي ةبايثدرب دقو ةيطرشلا (الوباوجو)

 فرح (دق) وبو:..قلعتم(قافتابد)# لوأاذهو هيلوعفاادو>و مملعاشلان كيتا ندع نه تعي كتةمرك الدي زالوا وحن

 عضومف (بابنم)و بوني لع اف: :رمسك-اايءانغتسالاوعا ملا فذ (ناثلا) و عراضملعف(ب وني ) دللاقت || با اودى كتمرك اهل فن

 ةل_جوأ دتبم(هسايبتلا) ولوصوممس !امرب ودب قلءتم(اف) وميلا فاضم اك ) وتاثلانملاخلا | وأ)اهالالةثال_كا
 (بايىف)# ادتبملاب ةلصتملاءاهلالوسوملاىلا دئاعلاوامإ ه هربحنوأ دبا اوادتباارمشلوعفءالءانبلاب (نءأ) [] طرسشلاباوجةقاولا

 هرب ( رهتشا)ة إد وأ دتبم عف .رلاب ( عنملا )و نط ىلع فواطمعم(ىرأ و) هيلافاضم(نط) و رهتشاب قلعتم |[ ءافااب نرتقت مو مزاح
 ري-كلانالةرورضااىفالاز وحالوهواددبملا ىلءربلا لومعم مد_ةف ىرأو نطظبابفرهتشا عنملاوب دقتلاو و ةيئاعفلا اذابالو

 ايو>وهيفرتتسم هلءافو حراضءلعف ( ىرأ) وةيفان(الو) ىرحأ هلومع لا تبا ىلعهعدقتز وحال ىلعذلا | ديز ىنءاسنا كلود .

 ىعع ىأ ارلا نم هةمرح ىفاشلاىأ ارواذك لحةه.ئ> ولأ ىأ رمهاوذ نم هنال ل ىفاثالو ىرأ لوعذم (اعنم)و |[هتم رك ا هلمك (هتمرك 5

 (د_َِقلا) اذهىلعف خدالا ىلعةيلعفلا لاب ص تخت طرسشلا نعم ن هكتم لبق: سملل فرط (اذا) و بهذملا [] طرسشل انا ود

 ىيبالوصوم (امو)* ريسفم هنال هلل تال هل ءاقوو دو رضام لعف( رهط ) ورهط هرمي فو ذ حت للع فد لعاق ءافلاب تريم: ملو مزاح

 (اةاع)ةإ_وفوذ_<:ىلعةهيراماضنأ ةلوصومةرو رجئااموامهإد!تااعتم (انمبئانلاى وس وادتيم || اهلىل_تالفةيئاعغلا
 'هريخ (هل) وادتبم(بصخلا)واقاعي قاعتم ( عفارلاب وفالط زال فلالاور ورح امهإ_ص لوع_ةمال ءائملاب امهدحاب تاركا اف
 د اد_ةيمقعقاولا امري هب صنلاةا جو بصنلان ا  مقاولارو رخلاو راد ىفريمذلا نملاح (اةعع)و مدت مزح لح ىف تناك

 قاعىذلا لومعملا نعست انلاىوسر ةتسا ىذااو تدبلاو دعنوم دالا , رو رمل اريمذل ا |مسدب طبارلاو ثيبلا ةعل اتلاةعباسلا هللا )

 *(لومعملاز ءلماعلا لاغتشا زد *« اًهدحم كتبا بصذلا عفارلاب ||| نم ( هلع ضو. الاس

 مسالتعن (قياس) وهلا فاضم(مسا) و لغش هرمسفي فود لءفب ل عاق( روتم)و طر فرح (نازج | دب زماقوت) بارعالا
 هنع)و اسهل لثالةرسفم ]حاوره ىلا دوعد هيفرتت#سم هل ءافو ضاملعف (لغش) ولغش لوعنم (العف)و [] دعقةلهذ-(ورعدعقو
 (لخلاوأ) و رو2هىلا دوعب هيف ريهضل اوهيلا فاضم(هظفل) وما ىلادوعب هنعريمضو لغدب ناعلعدم ( بصخي 0 اهلىل_ةنالور_ع

 مسالا نع العف قرا مءءارعذم لغش نا ثدبل ار دعتوهبلا فاض ا ريمكلاا ع نعفلته.ف لو هظغا ىلع فوطعم ||| ىلع ةفوطعم_نارعالا

 لكتثص: وه هني لعفلاه يلا لصن ناريوذلا طفل ىصشندا ارااو هل 2ةتصنم وأرمخملا طفل ى صد ؛ قباسلا لدال ىهودن ز ماق هإ

 هيدير الو بصنر يمض هبلطب نادانعماذه اظفالا بصت طاش !!لاقرملاف رح هيلا لعفلاىدعتي نأ ريمذلا || اذهةفئأتسم اهالاهل
 يلا بة رهطلار هاطنهضو عناكول هنأ دبر اًعاو نا ار متل قرذ ءتمكل ذنالاظ ذل بصنلا هيقرهطتتا (داولا ردقت م نا) :

 حرش ىفهيلعءمالك مظانلا ل_ىذلاو ,ىدوكلالاوو ها فرار و رجتريمطلا نوكي نأ لملابصتو (لاعلل) دعت ىلءةزخادلا

 نملامتش الدب وهو نءىنعع بدني ىفءإ ايلاو قياسا م..الاىلا دوعت «-ظفلو هم ءىق ريهذلا نوكي نأ هب ةاككلا تناك لاعتلا هةر دقن اف
 0001 1 هيا راع انه عر دتتلاداملل ها هنعفف ريمعضلا اهدعب ]+ او ةردقمدق

 | 1 1 13 ل 1 0 ل ا د كاب د كلا ل دلل الواى د علل 1 لحم 1 119 1نلا ةطصس ل1 ناكل الل زك ا لج را كا الا ماا :

 روؤتر



 2 رأى عسصتا هرسسفن فوذ<لعفبلوءم(قراسلاف )وب ىفاخلا ىلع عضوتلاو لوالا ىلع نيراشلار وهو
 (ار ا )ةلج وهيصناب قاعتم (لعفب )ول وعفمو لعاقو ص لعف (هيصنا) ولاغتشالاٍباب نموهف نيهجولا

 ىدوكملالاق فودو 1!فذحرب دق: ىلءقاطم ملوعفم (ا>) وىالط الف االاو لعفاتعنلوعذمللءائملاب

 لوطوممساامو قفا اوعقاعتم(امل) ولعفاناثتعن(قفاوم) وارمضأ ىف ريمضا !نءالاحن وكر نأ لهو
 لعطب قياسا تصتاق تيبلارب دّةتو قالط )ال فلالاوام هل «لوعذمالءانبلاب ( ار طالت هلو فوز 4 تعن

 5 رمش قزح (تا) ورم وأ دتبم ( مح سصتلاو) «رهل دةىذلالءفال قفاو ءامتكموأ اهدا ارامضارمضأ دق

 ةركدوأ ىعءالودوم (ام) وفود هيوعتموال: ل عاق (قياسلا) وتاب مزح ل ىف طرشلالعف(ال:)و

 ) لعفلاب) و ىاثلا ىلعاهلةفصوأ لوالا ىلعامةلد (صتخر ةل والت لوعفما ما ىلعسصخملا ل ىفةفوصو ه
 مث صااورب دّقتلاو نا لع فوطءم(امدحو) فوزما دتءاريثةزهها ارم ا :(تاك ) وصخ قلعتم

 )ن او)وبهيلع هلبقامةلالدإ ف وذعت طرم طرمْما!ب ا ايل نال كالذو لل ل *ءاش قباسلا 2 نا
 قاعتم(ادتبالاب) وةدقان: :ركذو ا ةدقان ةفرعم ىهوال:لوعغم (ام) ولءافولعف (قباسلاال) وط ْ

 هل-صلاوأ فوصوملا اوةفدلا نيب لك_صفل ا اذهىفناالا صامنز و ىلءا تهد راامةلد (صتخي) 2 ل

 هرسفي فوذ*لعطيلوع فم عفرلاو هط رشي باودلاةاعبا ا مفرلف)ةةصااوأ ةلصاالومععلودوملاو

 ةلجو همْزلابةيقرظلا ىلعبوصنم(ادب 0 ولوعفمو لءافو ممل عف (همزتلا) وبابا اذ هىف حاارلا ىلع همْزملا

 (اذك )و ادبأ+هفر مزتل افءادت الا صتخحأ ثقباسلامسالاالآناو تيبلارب دّمّتو طرسشلا باو> همزتلا

 دال ىلع ةيلعفلا للاب ص ةخئانه طرسشلا ىنعم نمذ: مفرط (اذا) دةليتاس لل فودحا را

 - "ركن (ام) ولعفلاىلادوعنهنف را ريوض هلءاقو ضام لعف(ال ( وال هرمدعب ف فوذ لعفب للعاق( لعقلا ( و

 بصنو قن فرح ( نا) وثيلارخ !ىل ا هد _ءنىت ان امتْذصرال: بة لو عفملا ىلعبصن عضوم فةفوصو#

 ىلع بو ءامعراضمىل-هف (در ) وام ضامع راض ا بات مزحو ىف فرح ىهوام محسنلا ضعب ىف ولا.ةةساو

 فودو « ىلع هب راج ىهودرب لع افاها ىلع عفر ل ىفى مالو هوم (ام) وةيناثلا ىلع مو زو ىلوالاةضسملا
 ىلعءانمااب لبق خسنلا ضع ىف و مع ىدوكللاهلاق لعافا اىلءةدئاع هل.ةىففءاهلاوامةلد( هلق )و فوذحت

 فوذ4تعن ىعهءالوصومماللاب ةرورحئااموالوه_هعقاعتم (اما) د :ر لعاقنهلاح (الومعمز ومضلا

 ةرور< 4 امهلهلوءفحال ءازملاب (دعو) ةلجود جوي ا«ةمةفاضالا نعمعطقل مضلا ىلع, مفرط (دعب) 5

 مسالادرب نإ امش لوغشا!لعفلاالت اذا هنعلوغشالا مسالا عفرمْزتلي , اذك تد لار دقتو فوذتاذابا او>-و

 (لية) و لعءافلا بنان( بصن) ولوعفحالىنبمض ام لعف (ريتخاو ره دعب د - و ىذأا لعذالال اومعم هل.:ىذلا

 (ام) :ل.ةىلعفوطعم(دعب و) ىلا فاضم(بلط) ولعفاتعن(ىذإ) وء.لافاضم (لعف) و ريتحاب زاعتم

 ف اضمرددهوهوادتممىدو 1 لاق (هؤالب 0 راملادعي ةفاضاي رح عضو. هىف اه دعب !هل ل ايةفودومةركسن

 نالرهط لوالاو لّوالالوع ذل !ىلااقاضمرداد! انوكيتأز وي و لوألوعف» .(لعفلا)و ىناثلالوعفااىلا
 فوذحردصلالءافو ها ءؤالءالرع_هلا عضوه ف (باغ)و اريثكمافنلااذهىف عسبت ىلع و قاطب مظاخلا

 هيلا 'فاضم(فطاعإ)و هل.ةتيبلا ىفدعب ىلع فواعغ(د عاو)# لعفلا هولون نا تلاغئددعد ور دهتلاو

 ىلعرو فرذعيقلعت ف فطاعاتعناا عضوم ف هنارهاطظلاو ها فاطاعب قاعتمىد 16 !1لاق(لدفالب د
 لور ملعب ك6 لاو واولاب فواععاا فذحرب ل ه: ىلعهلاف ات رم !(لعثر وفط اعد قاعتم ل

 0 رمل لعف (ال:) و طرمش فرج (ناو) « رقت قاعتمف رط(الوأ )و لعفاتعن ( رةّمسم)و هل ماعو

 اريخمب ناسا عم( مح. اندر هرعلع لا 1 حتفب (اريخغ) و هلوعفم(العف) والت ”ىلءاف( فو ا تاب مزح

 هلءافوةفيف + اتومااردك و ومر نفط ءاوباو+ا طب رل رلءاغاا(نفطءاف) و لعافاابئان امهددح الع- ىلع

 3 واد همم (عقرلاو) * نذطعا لعاف نملا> ةيناتتلاءابلا تفي (اريذث) و طرم طرمشلا با -تلجلاو هقرك# سم

 (ىذلا) وف.عض هإعل: ىل4اردصاانال حرر قاعتم هنأر هاظلاو ها نر نكمل )ريغ

 لابلا ىلغ بصل اهات

 دب رن
 5 ةعبا ارلا هلم سلا )<

 نم عسإ رالالثاسلا نم

 لجلا) لوالاباسبلا

 ممثلا ىهو ( هي ريخلا
 5-5 , ذك-:لاو قب دصتال

 الاد عءرطظنلا عطقعم
 لماعلا اهملطي ملَعلا)

 ءاسالا مدن و (اموزل

 يا الا فالغعاجنع

 اموُْرلل_ماعلا اهلط

 ةيك- ل اوربملا ةلمعك
 ىلا فالعو لوقلاب

 اهنع ءانغيسالا بصل 0

 تعتونارةلصاا لمعت

 (ةضحملا تاركناا دعب

 ةفرعأ !نمةصاامللا ىأ
 ىهن ىأ (تافصن)

 كعا ثعذ :وتاف)تاذص

 ىأ (ةضخلا راعلا

 ةشاش نم ةقفلاللا

 (لاوح اف) ريك تلا

 دأ) لاوخأ ىسهذىأ

 (ض متل ريغدعب تعفو
 ةسبثاشاسف ىلا ىأ
 ةبئاشوهحو نمفر رعت
 (اههنم) حر نم ريكشت

 ناركحإلا نم ىأ
 ]و _:عحذ )فراءلاو

 هلمدع هفىأ (امهل

 لاو_>-الاوتاف هال

 ضعبفو هلو-5 )[
 نيعتااوه (ملازحسشلا
 ىدينعاهلا ةداب زامأو

 عا نزولاف للخ
 هءيويسوكتم



 ىتقملاو عنا ءافنثاو
 ربكشلا ضعت ةمشموأ]
 ضءعجتةمل املأ ىذتةمأو

 ىخكتةملاو فد رعتلا

 ضف مد_عامول

 ريك#نمل او م رعتلا

 نارثفالاةءةصولل مناأاو

 مناملاو اهوحو واولاب

 تارك_ةالا ة.ءلا علل

 لايقت_ءالا فرع

 ىنعملا داسف ةيلاخلاو

 لاح (ةقاولالاثم)

 وق (ةدص) ابنبتلا
 انملع لزنت ى-) ىلا

 (هذرعن هلمذ هؤرهن اياتك

 ل_عءاقااو لعذلا نم

 0 2 لوعفملاو

 ةركسش) ايانكىأ ( هنال

 ) هلم تضم كك

 ىأ (كلذ نم) ةثالث
 همه هإ ها عوقونم

 فر ها هرك-:ا]

 دع (ة.ناثلا ولسا

 هل-هلا ىل_عمالاكلا

 (لاثمو) درذهالةعباتلا

 لعل (ةعقاولا هلخلا

 لاح ة_نولا فراعملا

 هربا را
 (رثكستست نغالو) ىلاعت
 (رثكتت هل) عفرلاب
00 
 رثتملاريعضاا نمل -)

 كلذ(ردسقملا نتف

 رعت( تار علا
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 بصن لى ىعس |لوصو ماموةغط اعاغلا (ان)وادتباارمخ(ع ر)اةلجوىذلاة له( سر ةلىوهملا فاض

 (ام) ونلرت | ىنعم مأ ليعف ( (عدو) م لعف(ل ءفا) رامزإصلوءفمالع ءانملاب ؛ (حبأ) )لو لعفابةيل اوعشملا ىلع

 جر عفرلاوتيبلارب ذقترامةل هلوعشملل ءانبلاب ( حا ”ملز هل -و عرب ةيلوعفملاىلءبصن عضوم ف ىءءالو سوم

 ردضا!ةفاضأ نمحم ءلافاض»(لوغشم) وادتبم( لصنو) مي ملىذلا عدو مجبأ ىذلا لعفاف م ىذلاري- ىف

 (ةفاضابوأ) ده اةفاشم (رح) وصفي قاعتم(فرع) وممام« ايف فار قوش لح دعب هلو لا

 ربخ (ىرع)ةل جر ىرخبقاهتم(لسوك ) وفر< ىلع فوامعملوعفم ا ىلءردصا |قالط !نمفاضم ىنه؟
 لعف ةددشا اواولارسك (ومو)* لصوكىرع فاض؟ وأرح فر <الوغثمالماع مهاصفوتدباارب دقت ولف

 (اذ) رود لوعفم (اذصو) وكلذىففالملا ىلع هلتعنوأ اذان اب فطع (با لا) ووسب قاع :م(اذىف)و سعأ

 مرح ىقن فرح (/) و ط رمش فرح (نا) وو سب قاتم( لعفلاب) و4 لا فاضم (لعز واندول عنب اصى ع

 فيفضعلل نونلاونيذك اسلاءاةتلالواولا اومراعل 12غ !تفزع نوكب هلدأو ل: مو رش 5 رمل لدذ ١ و

 ةصقانىط اثلالاقو عنابة فصلا عض واق( النمل واهم لعاف ( عنام) وةمانامأ ارهاطظلاو ىدوكللالاق

 مدقتو اعراذم طرششللعفنوك.ةرورضالانهفوذ<# طرسشل!اباوحو هاا ادري ل صو اهم٠ا عنامو

 عضومىف(ةقاعك ) ول ماع قاعتم (عدباتب)وةقلعتعن (ةلداح) وادتبم(ةقاعو) « كالذىلع هيينتلا

 مهسال شعت ( مشاولا ) وميلافاضم(مسالا) وةقلعب قاءتم (س

 2س لال عاوز
 فرح ةزمهلا تف (نأ )و لعفلل تعنللادلا عتب (ىدعا از ومءلا فاضء(لعفلا ) وأ دّتبم (ةمالع) د« عفرلاب
 رمقلاب (اه) وةمالعلهب ربخلاىلععوفمردصم ليوان فام ودئموناوناببوص:م (لصت )و ىردصم

 رم( وع) ول -ة:قاعتم(هن) وهيلازيغةفاضابر هر (ردضم) وهيل فاضم(ريغ) و لص” لوعفهةر ورمذال
 ( هلوعفم)وبصنان قاعتم(هن) ولءافوضألعف(بصناق) وه هبلا فاضم م ارسكي( لع)و فوذمت ادتيم

 آد لوزع طرشلالبمت(بني) يعي ؤقا فرح () د طش فوج( بست لوعتشم
 ةرذ_عاد_ةءاربخ ( وعلو باد قاعتم (لعافنع) واعراذم طريشلا نوكلةرورمضال فوذ <

 وع كلذور دعتلاو فود ١4لوعال ةلوةمهلجلاولوعذمو لعاقو لعق (ب لجو د فرد كلوت

 لعف (متحو) هيلا فاضمورخؤمادتبم/ىدعملاريغ) ومدقمربخ ( مزالو) اهتل» اناىآس كلان رب دنكلود
 ةيحس عج هلمهل ا نيسلاب (اناعسلا ) وهماافاضم (لاعفأ) و متع لعافا! بنان( موزل) ولوعفهال ىتبم ضام

 ريخ (اذك (* منك كلذوهرب دقت وذا د_.:بمريعاهلا نكت (مهنك ) وهلا فاضم ةعيبطلاىهو

 0 لاق ملاعفااذكو ىأ هنداعىلءفامغلاواوميف فذ> طاش ل لاير ومالتم (لاءفا) ومدقم

 اونكس اقنيكرخ“ يلثمعام جاوز ننام ا دم ان اعطاك كوالا مالا تاكساب ى-:دلاعفأ هدأ

 (ئهاضااو) ها ى راك نامطازاصفت ةثلاثلا لالا فةناثلام االاتمقتدأ مث هل-.ةامىل هتكرحاوأ ةنولوالا

 الر ورح و هلءافو هباشو لك اش اذا ىهاض ن«لعاف مس اوهو لاعفا ىلع فوطعم
 (امو) ها سسنعقاءاهاضىذلاوىأ ىهاضاابال ءاقتوكت زود وىدوكملالاق هلوعف# (بسنعقا) و
 اهلادئاعلاو امّدإ_دلوعفملاو لعاقلاو عقلا نم( ةفاظن ىذتقا)ةل حو ىهاضملا ىلع فوطعم ىع*لوصو#

 ىطنقا ىلع فوطعم (عواطوأ)ةفاظن ىلع نافوام«هءارلا تب (اضرعوأ دب اسندوأ )+ فرتتسملا ىضنة العاق
 لءاقر ل عف هدمو:فوذ<*لوقلةرام ف اكل (ه هدك )و ىدعملا قاعتم(دحاول) وع واط لوءمم (ىدعللا)و

 لعف (ادتماق) دل اسال ولأ ل2 عر روز الرقلا عشاومو فوذدحلالوةلابةن وصتمةإجلاو :لوعغمو

 (رح)و دعب قاتم( فرع ) وتوهزاا فد- ىلءدعلوءفم (امزال) ورم للعفلادلار يسكر( دعو) « لعافو

 هنوكسو طرسشلا لعف هنا ىلع مزح ل هى لوف حال ى هم ضاملهذ تدخر رش فرح ( تاو ه.ل!فاضم

 بصخلاو باوملا طن رلءاقلا (بحدنلاف) حق رح قل ادوعب هيف فرك :-صريمد لعءافلات# انو ماعدا ال نضراع

 ان *.
 ٠
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 فذ_+لانملا+لاءضاومقو5 فذ قااممل اوعفم (ا/5:) وو طرمشل!باو>ح هلو ريل ( رهملل) وادتسم

 مدعو هلّدَسلاقلوقنملا هتةلا4 ىراووهال اقالح تصالا قلعدتاعلا ارناف ريغذلا نملاحال فذ> نم موهفملا

 ةددشاابوثلاوةزمهلا خشن (تأفو) وهنماهحاصنيبب لولا |ىلعىد ,وك-مارصتقاوءد_عبام عمهماثتلا

 رثةسمو]ءافوعرا ملعف(درطب ) وةددشملا تأ ل ءفوطعمنونلانوكسوةزههلا خشب (ناو) در طين قاعتم
 هالعب املا ةمسسألاب فاضءاضنأ اوهوهم ملا فاضم( نمأ )ردد رطيس قاعتم( عم)د راخلافذ_-ىلادوع4-ف

 لعذت معو فوذ اد ةيلرمت م ةرل تى فوذ لول ةراح ف اكملا( تبهتك) وريغالهيلاف اضم( رسدل) و

 ةمالعو رناببوصنم هيدا ىدأ اذاىدو عراضم(اودن) وةردقمنماهابقوىردصم فرح (نأ) ولعافو صام

 فرح فد> ناورب لع لاو فوذحلا لوقا كاذب بصن عضوم ف اهدءئاموت.ع هل وتو“ )!فدس هسصت

 كلذو سا نمأ عمت أو نأ ف را فرح فذحدر د : ور عمال تبا بصتاانالوةذم فذلان وك ةلحىفرولا
 ( ىنعم) ويلا فاضم(لعاف)ر هرب ( قبس ) ا مم( لصالا او« اودي نأ نمل مالاواو دي نأ تبي .عئالوقك

 هعلعتمو فود لوة!ةراج ما ارم اريسك (ن< ) فود ا رةما ري ىمملا تف (نك) و ضفاخلا عت رولا

 عضوماف ىه“ الوصوممحأ فن (ن (نم) ونين الدعتمةفيفملا نون لايدكو ءسأ لعن (نسلأا) وةفوذعتلاح

 مكراز لعافاسلا دئاعلاو نمد هلوعفملاو لعافلاو لعفلا نم (مكراز 2( ةلحولوالا هلوعفمهنا ىلع بصأ

 و1 اى لءاق قيس لصالاوتيبلارب دقت وهبلافاضم (نمعلا) و نسل الناثلوعفم (حسن) وةيقرتسأا

 لعافدلءذ (ل_صالامزاي و) * نملا حسن وكرار نمن_سلأ كلوقنم ةسنئاك اهنوك لانك كلذو
 فاضم (كلاذر وادتيم( كرتو) بج وا تعن ضرع ىنهء(ارع) هلو مزمن قاعتم مك ارسكب ( بج وأ.) و
 اهلا ئاثالوعفموهن سدي تناك ناىرب ,عو وذ سم رم لاح 0 و كتعنوأ اذان اب فطع (لصالا) وهبلا

 هلخلاو كاد رعي هيفرتتسملءاغلا بانو لوء هلل بم( ىر روان هه لماع: ىقرح '(نقز و تاسع اك نا

 (ناز وريح زاح أ نم لعذ (زحأ) وه لافاضم(ةإذذ) رزحأب مدقملوعفم (فذحو) عياد ءااريدش

 باوجوملب موزكرضد ريض ىتععري_ذن راض عراذم دانضاارمسكت (رمذد ) ومزح فرح (مل) و طرشش فرح
 فاضمىممسالوهوم(ام) :فوذ<ادتءلريخ(ىفذك ١ واعراضم طرشلا نوكلةرورنضفوذ## طرشلا

 لعافلا ماعم أتهيفرتت سماهم لوالاو ىدوكملا هلاق نينث ال دعتم لوعفملل تيم ض املعف 6 -( وعبلا
 قيس ناو هاطلاو اولعفلا ف رتدسملا ريمضلا اهلا دئاعلا و ايل لوهعمو قدس ةلىوىاثلا هلوعمم (ابا وح) و

 فذدزحأو تيبلارب دقتو قدس ىلع فو اطعملوعفملا ءانيلاب (رصحوأ) و هإ-اللوعفمأباو -ود> اول دع: 7

 لوءفمالىبمعراضملعف (فذحو) أ رصحو أ اباودق سام فذ راضلا فذمل ا كلذو رضد مل نا ةل ضف
 طرشصلا هإعىف جاتحالةلوصوملالأب نورة ءلعءاف م« اوهو ف ذب لعاف بنان هنا ىلع عوق رم (اهمصانلا) و

 ىبم طرسشلا لعف(املع) و طرت فرح (نا) وول ض غلا ىلا ة داع ىهو هلوعفم هيدإ هتملاءاهلاوهيفرتتسم هل ءافو
 ربدّةَتلاو فود. طرششلاب ا او-و بدانلاىلادوءد مقر: سم هلعاق بأ انو فالط الهم .ةفاالاولوعفمال

 ةصقانلاتاكع راضء(توكي) وانه للة:فرح (دقو) ل-ءناةإضفلابصن ىذا لماعلا فذ و

 500 *)١! اهريحىازلا جت (ام ريام)وا عما(هفذحإ) و

 قاعتم(مساىف) و لءافو ل _هف(ايضتقا) وهدعبأمهرسسفب 000 و طرس فرح ( نا

 فذ «. اعف ةوامضتقالوعفم (لع)وت وةرورضالهءلعمدقو له٠بقلعتم هنارهاظلاو ىدوكملا هلاقاضتقاب
 اههل تءعنوأ ال ءاعن ملام عضومىفهنارهااقل اوىد وكلا هلاقاضتقاب قلعتم (لمق) و ةعس رةغل ىلع لالا
 لا ع از ومد شسرلا 00 هاما وؤقاالا نم هش مصلإ ىلن بنوت

 سن .اماعلا نوكلاسمس !فدلع نال هاعىضتقا َْت اتي ار اغلا ترا كلذ طرع ثلابا اود - هل اورخؤوم

 2 ل :ىلعا أ دتبمةزسكسلاب ءافتك اللا اوءاملا فدع (تانلاو)هاعهتم هنوكلاسدس اولا لمعل نسال لبق نينا

 ثال) ة-فعةقرعم

 )ف راعما يار ئاعذلا

 ف درعأ ىهلد ( ةمدخ

 للا (لاثموفراعملا

 (نيوجوللةلمتحا)
 ا
 ريغ(ةرك 8 ةلادعب)

 ترص )كلوةودن ةضولا

 ناف, ىلصن لا صل جرب
 نم( ىلص تردق تش
 ةفص) لعافلاولعفلا

 ةركسن هناللجرل(ةيناث
 ملاسبالوأ فصودةو
 ىأ ( هتردتتئش ناو)

 (هنمالاح) هل ءافو ىلصت

 دقولنال) لحرن ىأ
 كرما كه فرق
 ( ةفصلاب هصاصت_ اب

 حلاص ىو ىلوالا

 هلمتحلاز ةلجلا(لاثمو)

 ةعصلا (ني-ه>ولل
 ةعقاولا) هللا لاهلاو
 ةضخف اريغ (ةفرعملا دعب

 ناخا لاثك ) ىلاعت هلوق

 تاق (اراغسأ له_<

 نزل !انهراجلاب دارملا
 ناجالوه ثدح نم

 تيرعتلا وذ و١ هليعل

 نسبرقي ىلا

 ىععلا ىف (ةركدلا

 هلو نم'هلججا لدتخن)

 نم (ارافسأ لم ىلاعت
 لوعفم او لءاعلاولعفلا

 امهدحأ يهد د)

 متوزاجلا نال ةيلاملا |

 هحولا(وةفرعملا ظفاد
 ىأ ( هنالتفصلا قاثلا]



 قه 0
 ثمن م (ىبعملا

 عويشلا
 «ب (ىناثل!بابلا) «

 ماكسحأ رك ذ( ف)
 يور راجلا)

 عسب رآهق) ب باناأ

 هنااهادحااضأ لث اشبال

 (راإلا قلعت نم ديال

 ضام(لعفب) رورجناو
 ولو فااوأ عراضموأ

 صدالا ىلع اصقان تاك
 نم 0 اميوأ)

 امهودوأ ةفصوأ اردصم

 لمعلا قلعتلاب دارااو

 رو رحماو رانجلا لت
 قاعتلاةماعفروًأامصق

 لعفلا روز اوزاألا
 راسجلافدي رب ترصوحت
 بصن ل <2ىف رورخملاو
 قاعت لاثمو تر ردع

 ىف اميرو راوراجلا
 دب زو< لعفلا ىعم

 رورجاورالاف هير ور
 ةبامنلا ىلع عفر ل<ق
 رورمع ل-ءاقلا نع

 ىأ (اعمجا دسقو)

 اع قرعتااو قءاعتاا

 ىلاعت هلوقىف) ءانعمت

 ري غم ماع تدعأ؟

 مواعف( مهاعب وذا

 لعفغةبقلعتم لوالا

 هلو تمعنآ وهو
 قلكلا ميار

 ىندعمف اع قاعتم

 نوضملار هز لل لا

 ةناينلا ىلع عفر هل<تو
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 (هرضبلا)و هلا فاطم (لهأ) :ءلوأيقاعتم(دنع)و ىلوأ ىناثاالاماو رب دقتلاوهريح(ىلوأ )و فاضم

 ىنعع(اذ)و رادحنالعاف(مهريغ)و راتخنالوعفم (اس كع)و ضامل- هن( راتثاو)هءلالهأةناضاي رو رع

 دشد ىتلا هتريثءومطهر ل رلاةرس أو هبل فاضمز مولان(, رمسأ) ووهربغن ملاح ىلع بوص:مبحاص
 0 توزعت (لهولا)و ىالثلا دب لفؤرم صا لف لع ًاد)*« دواارس الال صو ىَرغ واهم

 هيتوعنااوهلاريمضةفاطأب رج ل2 ىف ىك* هال اودوم(ام) وفاضمرب دقن ىلع لعاب قاعتم ( (ريمضف)و

 ءاعزاذت نمءاهلا لوصوم لا ىلا ةإصل!نمدئاءلاوامإ - هلوعفملاو لعاشلاو لعفلا ن « (اعزانت)ةلجو فوذد#

 ةلحو فوذ تو ءنم ىلء ادب راس ىهو مزتلاب :ءلوعشملا ىلع بصن ل<ىفىمءالوصوم(ام) ورم لذ( (مزتااو)

 لعافلا ماّمم ماعلا امْزْتلا قرثآ_ملاريمذل ااهملا داع !اوامةلدقالط لال فلالاو لوعفمالءانملاب (امزتلا)

 مكحلام زالاو هاعزانت ىذلا لومءملاريمض ل<ةىف لمهملا لماعلا لأ ًاوتدبلار دقتوةفوذ ا

 لا.عازب دة:ىلع:دمعا!تابثاو هةلضفلا فذ نمواةاطم _هاطظالريمخل اةقباطمن هبرعلان عمْزتااىذلا

 اهضعيىف هزي انو لاو>الا ضعب فريمعضل ىذح نمولوالالامتارب دة: ىلءاةلطمرامضالاب و-ونموىفاثلا

 (اك اذباعىس و) لعافولءفنانسع وفوذح لوا: راس فاكس 1 (نانصك )* وش سداوهف كل ذريغو

 قرامشالاو ىناثلا لاس عا ىف نيد سما ارامتحما ىلعلاثملا اذ_هواهابق ىلا ىلعةفوطعم دإ+-!هذهو لعافو لعف
 رايت ىلءاذ_هوىنب لعاف(اك اددع) ولعافو لعف (ابدةعاو) ضاملعف (ىتب) وقرن فرح (دقو) لوالا

 لوةلاو فوذ!لوغلاب بصن عضو قانهىلانانب_<ةلج وىاثلا فراس ذالاولّوالالاعافنييفوكملا
 ةيهان (الو)# قالط االاك اديعواك اذبافلأ رمل نانسعكلوةككلذو رب دقتلاو فوذحا دباب هلوقمو

 ءاميلاب (المهأد-ق) ةلجو فوذعث هتوعنموهبلا فاضم (لّوأ )د قب قاعتم(عم) دامو زم( ) 8

 هسيلافاضم (عذر)والهواب قاعتم (ريغل)و ْنِ:قاعتم ( رعضع) و قالط الل فلالاو لّوالتعنلوعفمال

 عفر ريغل لهو 0< لفعأ دخلو لماع عمقيتالو تدبلازب ل لاا( ةلحو

 اذهىهولاقتن دال( لن ) ووجالهأ هلكلء> ىأري_هلاكادوأو ريذلل هلا كاهأ لاقي راو بصخالالهأ لعسناب

 (مزلا) ومزلاب غد_ةملوعفم (هفذح)و لا اهب فطعب دق لدنأ نم كلام نب | نع ىلحلا لةناك للا فطعل
 (رب_)و اهريخ( ريغ) واهفرتتماهع»او طرسشا|لعف (نكي) و طرست فرح (نا) ورمأ لءذ ىازلا تب

 فرح( نا)و هلوعفمهنولصآملاءاهلاوهفرتتس م هلءافوة فيهن نوذلاب دك وم هأ لعف( هنرخاو)ه.لا فاضم

 ىلع:دوصنم( ربذا) وبارعالا نم هلل تال هفريمض( وه) و اهفرتتسم اهم“او طرسلا لعف( نكي ) و طرسش
 سصأ لعذ ( رهظ او #* طرسشلا ىضهوهو هفذح طرسش دقفلة رو رضال فوذحت نيطرسشلا باو و نكي ري هنا
 ةرورمذال فوذحتو هياوجو طرسشلا لعف ( نكي)و طرد فرح اهل ةحوصلا ن ,كاسلاىلا ل لق: (ثازو
 (ام) وىدوكملا كاقةفصلا عضومفوأ اربخت قاعتم( ريغا) واهرمد (اربخ) و نكي مسا ( ريمض) و هلبق 1
 هلوعقم ني ارسك(ارسسف11) وه.فرت:سم هلعافو عراضم لعذ 75 و) ةفاضالاب لح ار وركشلودوم م.
 جات<عراضملعف (نط )و فوذ لوا فاضموهو فوذ < لعفب بوصنموأ فوذا د: مهرج ( وكت )

 هنكءلاريمض هيىْؤد نأ هقح ناكو ىناثلا ىفانظ ل اوهذم (اخأ) ولَوأ لوءذمولعافو لعف(ىئائظن و) نيلوعفمل

 دةفىاثلا هلوعفم( ني وخأ) وهيلعفوطعم(ارعو) نطاللو 'لوعفم (ادب ز)نالثال ذورامضالارذعت
 ةلثتامدو نب ودشأ رسم 7 ماكستملا ءابنع .رمخوهو ناث لوعفمىلااجاتحم ىنائاظد قبو هبل اوعفمنط أف وتسا

 فلام رسفملاةءاطمىةمرمضأ تاونب وو هوهرشفم ف لاخءابلاوهوهنعرملا قباطبلا درفمرمضأ تاق حأ
 اغآ نانا إو نط الاضن أ بولطم .ودو ىنانطظب قلعتم (اخ رلاقزو راهطالاىلا هيلدعف ءاملاوهو هنعرملا

 ذافطعلا اذ_هنسحابا عزاذتلا باب نم هللا هذه نكت مولواهلومعم ءاغيتسا لب ةنط أ هاج ىلع ةفوطعم
 دي ( قلما لوعفملا)* .هريغف هلال ماع لبق فطعلار معا

 فقوذ_كاممتوعتملاواهلام «اةقاضاب رحل كى ىمعءالوهومإ(ام) ومريست (مسا) ولد مم ( روض از

 ىرسو
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 نملاط !عضومفىدوكملالاق دس وهسبلا فاضت (نامزلا) واما هادعضومف (ىوس و

 ا هاطظااو ها ىعأدر دق”فوذعتاةلعتمنوك نأ لمنع ولدا اقزعتشملا اريوضلا

 ارسمكب (نمأ نم وفود نا ديل ارمعش مما توكسب ( نم اك ) وهبلا فاضغ (لعقلا )و
 موهشاا نماك كلذو لفل كول دم نم كام .زلا ىوسرةتساىذلا ثددحلا منا اردصلاثدناازب هد "و نمال تعن

 لوعفملل ىببم صامل بءذ (بصن )ون: م ىلع افو طعم(فصووأ لعفوأ )و بصنب قلتم( هلثع) < نمأ نم

 هعماهلاقاذملارب مضلاو 0 ظ (هنو 55 هلثم نمءاهلا كلذ كو ردضا اىلادوعب « فرت سم لعافلا تنانو

 (بذقنا) هل_>وفضولاولعفلا ىلا ةدئاعةراش الاوالصاب قاعتم (نيذها) و هنادةنةهحن ههربخ (الصأ)و

 اديك ي) برتغال وعندما ارك دارا يخت هنو قربتتا لك ا 5

 هيفرتتسم هلءافورهظأ اذا نايأ عزاطم (نيبي و) ىسهتن نيس ةدلوعشم ا ىلع تاي وضنمىطاشلالاق (اعوفوأ

 ةعسر ةغاىلعفلالا فذة هلع فو واعونوأ اديكوت ىلع فطءلاببودنم (ددعوأ )وز دصملا ىلا دوعب

 فوذادنباربخ هلوقمو وهو فوذهلا كلذا لو ةم لعافو لف ترسو فوذحت لوةلةراج فاكلا ( ترسك )و

 (دقو)# هلا فاضموعونللنيممقاطملوعغم (دشرىذريس) وددعلاءالذ| نيممقاطملوعطم (نيتريد) و
 (ام) وبوندبقلعتم (هنع) و عراضملعف(بونب )و ها كلذىف ةيايلا دور وةرثكدا قدقخلل ىدو كل !لاقانه

 هل ولدي قاعتم (هيلع)و فوذ < فوضوم ىلع هب راج هو بوني. ةبلءاغلا ىلع عفر لك ف لوضوموتسا
 رد اىلادوعت هبلعو نع قزيوكل اوةيلعافلا ىلعع وف رملال دىفرتت_بملا ريمضل اهل ادئاعلا اوامةإص (لد)

 دحنمرمأ لعن دحو فوذح لول: راي لج !| 60 ) وهيلعلدىتذلا اضذالا اردطألا نعبوني دور دقتلاو

 لوقلاكلذإ ةلوعم هل اوهيفركت سم و]تءاقو عراض!!ىفاهرم

 هيلا فاضم (د-جلا) و ردصا!نعسئانقااط٠:لوعفم (لك )وفود هج ادترارم هلوقمو وهو فوذحلا

 ل-<فلوصوم ما(امو)* قلاملوعفمح رفلا ىععةمدملالاذلاب (لذلا) ولءافومأ لعف(حرفاف)
 لمتنا اري_ىكا اهلا دئاعلاو امل ةلدلاعض وم (دكو:ا)وفوذحناهب فوصوااو دوب ةباوعاملا ىلع سضأ

 ةيفرظل ىلع بوصنم(ادبأ )و همقرثتسم ل ءافومأ ل_ةفةدد ملا ءاح ارسبك,/ دف ) و فراظلا ىلا لعغلا نم
 ةهحن ماضا ًايولطم وه حجج بوصت م(هزيغ) ودحو ىلع نافوطعمىمأ العف ( ع. جاونثو) د>وب قلعتم

 ةلدبلاة فيفا نوئلايدك و مهأ لعف (ادز ةاو)امىلعدئاع هيلا فاضملاريوغل اوع زان لاى. دس ىلع ن *ل ىجعملا

 جس لماولال ءازعو منو كيو هين رانا طوع“ نالر و؟ ذءال ل" ئه فوذح هلوعفمو اغلأ ف دولا ىف

 ف 5 دعت قاعتماههف مملا

 1 مهلا مضي هيلعمزعاذا ادحد< مالا

 (لماع) وأدتبم(فذ_>و)ههرب ريغ درفأو هريغ غمجاو نث وديكور ةتسا ىذلاردصاا نس وذتيبلار دسقتو

 0 رب د 7 ىلءهيلا فانض فاكس ار سك (دكٌواا)و.دعبامىلاةب_سنلاب اضا افاضموهوأ "هلا ف اضم

 ريمذل ١ اونيفاضموب 5 : ىلع مدقمر 1- ) اوسفو) اددبملاربش( عن :ةما) هل 000 اوقوصوملا

 مدقتال اردصالا نال م شالو دل فذحي قاعتم (لد تلدل) و مالا لك ٌوااىلادوعب هيلا فاشملا

 رخؤمأ ديم لوعقملاهنز ىلع عمر دصم مسا( عستمإل و ىج عملا غمرت ماد ق.اعتلانالو ىلو أ عساف هلع ةلومعم

 (متفدحلاو او)ويعاست !لنلدلدك وملاك وس لماع ف ذ> قو عنتمدكو اارددملا لماع فزع وتدمر دقنو

 فاضم(ت 1 ( وذاشوأ ف .عضلاب نور عاارد ملا لمنال فذ-حلا ال ع : ىقاعمم (عم) و رب دنوأ ديم

 ( هلعف نم) وهيفرك“ م 1ىريعضلا نملاح (الد)و هماةمةقصل ا ةماق مقررا كي ىلع <: لا

 هب اغذالا ىف هلعف نمالدن هنوك لاحت 1 رالسن ميس قملا اوررد-ة:!اوفوذعوخ الا ءةلعةهوالدبب قاعتم

 (ذالا) و ها تآلعافنملاخلا عض دوم قد وكملالاقو فوذعار_.:ىل ريدا عضومق(الدنك و

 عضومفلادلامضب (الدناك) والد_:ل تهنرح عضومىفوهوىذلا فة -ةلءابلافذ_تولاذإانوكشب
 ىذلاالدنكك | ذوءانرةخاامىلءرب د_ةتلاو فوذعتهقاعتموةفية لنا ديكوتلا نون نملدب هيف فاالاوذاا ةلصاا
 ىالءادتنالا ىلع عفر ل سم ىفىتجسالوضوم امو« ةع هرمسإ فاعلا لد -ءااو تلاطلا ىلءةلالدلا فذاك
 ا سس سس ع ع د ع سو م و و وس مس

 ( يالطلان رك - *« )

 اعمحادقو) لغافلا نع

 ن ركفألوةفاضدأ

 هنر ودةم ىف (دب رد
 قضيبملالغتشاو)

 هذ وسم

 لزحفف رانلالاعتش الشم

 (ىضذغلا
 لعفب قاعتمهدوسم قف

 لزح فو ل: شاوهو
 لءفلا ىتعمفامع قلعتم

 تاو) لاغت ا وهو

 زورا وراجلا تقلع
 هدوسم وهو )ل والا

 ه«بتلعدوأ ضيبااب)

 (انئاكراشلعتم هنمالاح
 (هيفليلدالف) اهوزدع

 نالام_بهعانمت> | ىلع
 كوالاوووسجناوراجلا
 قاع ناقلعتم ىنائلاو

 ضربملاوهولعذلا ىنعم

 هانعم لعتشاوانئاكوأ

 ضاببلاضيبماورشنلا
 دئاعدو مفريمضلاو

 تيبلا قف سأرلا ىلع

 تصالاب ل-ثمو هإ بق

 لزم او قلطءلوعفم
 يكطلتا ,نماقلغاا

 ردت ىضغل و سيال !
 +بقعقو اذا فورعم
 اعد رس لعتس شد رانلا

 ضايبهيشانامز قبب و
 ىف هراشةناؤ بدلا

 ىف :راثلالاعتشا, هسأ ر

 اهراثنناوظيلغلا باطملا
 فو رح نم ىثتساو) هيف

 قاعتت الف ةعب رارملا

 فرحلا (اهدحأئشب

0 



 ةدئازلاءابلاك (دئازلا)

 ىكوع) لعافلا 2

 نس ودعوادنهش هللأب

 (روه+اد_ئعدب رب

 عذرلاب دب ز ن_سداو
 لعافلاىفءامااندي رف

 نيسلارسكت ندسحأو
 ةدئازلا( و) بحت لعف

 ةكمابتلا ىلا كي دياباوقلت
 كبسع) وعادتمملا و

 خءانلاريضىفو (مهرد

 هللا سلو ىنملا
 هللاامو) هدسع ف اك

 نتونولمعتاع لفاغب

 ول عافلاف(ةدئازلا

 وك لوعفملاىفو ريشي
 نجرلا قادشىف ىرئام

 ادتءااىفوتوافت نم

 هريغهلا نموكلام وحن )

 هل _ثمالانم ديفتساو

 تانثالا ىفدازت ءابلانا

 ىلع لخدو ىقثلاو

 ناوتاركستلاو فراغا

 الوتايثالاىفدازن ال نم

 ىلع فراعملا ىلع لدن

 قلعت لامعا او جيمعلا

 قاعتلا ناليشدتازلا
 ىواعملا طاسترالاوه

 امناو هلوعندم ىن-هع

 ةيوقتمالكلا فهيا ؛
 فرحا (و) اديكوتو

 ئب قلعت: الام (ىفاثلا)

 ةلصااعضومفف(ليصفتل) و فوذ اهب فوسولاو كلذهزب وت ىف ىبط اشالافال_نالدت ىلع افامع هرس عضو م

 قاطملوعذم(انم)و لمصفتلت عن هنارهااغإاو ها فوذحت هلماعو لالا عضومفىدوك-لالاق(اماك) واس
 يقهريخوىفاثلاادتبملا نمل + اوهري لو عفحال ءانبلاب (فذع) ةل_جوتاثأدتءم(هلماع) و فوذجههسقو
 ةلدو فذعبةةلعتم(ثدح) وهلماعنهءاهلا لوالا | ربما ىلا دئاعلاو اموهىذلا لوالا ادّسملا اريد مف رعشو#

 ردصا | ىلعدئاءانعل عاق د ىبط ثلا لاق اهملاث.ح ةفاضأب رح عد ومققالط لاف االاو ضرع ىبعع (انع)

 هلماعءادفاماو دعبانمامأك ليصفتلق._سىذلاردص/اواذهىلءتدبلار دقتو ها لماعلا ىلءالروكذملا

 (وذو)هفوصومفذحرخؤمأدتبم( رركم) و مد_ةمربخ (اذك )< روك دلار دما ضرع كيج فذعحت

 لعافنملاس(بئان) رباع فطعامو ادتبمالتعن (درو)ة ل وهلا فاضم( ريد ور ركم ىلع قوامعم
 لاق (دةتسا)ةل جوملا فاضم(نيع) واتساب قلعتم(مسال) وهلا فاضم (ل-ءف) و هيفرتت_بلادرو

 نادرب نب ردصا االكتالا دن: ار لعف ىئانادر ءلوةي نأ هة-ناكوهياعفطعاموادتءمال ناث تءنئدوكسملا

 1 . هلونريظنوهو ها رك ذامىنعم ىلع درفأ هنكلو لف ىئان ني دنتسم

 قهلاع_لوندلملا فهناك « قابوداوسنم طوطبخامذ ننام
 تيبلارب دةتو لمأتيلفةقمقح نب رد_صدالاللعفل تعننيع مالدذسا هل تارهاظلاو رك ذامناكدارأ

 مدقمربخ (هنمو) «امهلماع فذحب وجو ف كلذ" نيعمسالدن: م لعف ىئاناد اردرمد وذو ر 0 ردصمو

 امم توعنملاو ءادتءالا ىلع ف رل--ىىمنالوصوم(ام) واب وسو لماعلا فوذاردصااىلادئاع ريمضلاو

 ىدعتي مس ىنععاعدنالن اثلوعذم فاك ارسكب( دك م) ولوأ لوعذمولعافد لعف ( هنوعدب) وفوذ<#
 فوطعم (هريغوأ )و هنوعدي نمءاهل |اهملا دئاعل اوامةل ها دكؤم هنوعدي هل بادكؤعقلعتم(هسفنل )و نينثال
 فرور<تو راح ("ىلع) ومدقمرب( هلو وفود ديل افاضأ اوهرحخ (ودغ)# ادام (ادتيم اه سفن ىلع

 لا !ىلع_ ص:ناهيلعمدقا1ذ فاالثعن لصالا ىف :وفو هل.ةر و رح او راما ىفرتت م لاريعضلا نم لالا ءذوم

 ناثادتبم(تنأ) ومدقمرمخ(ىتباك) ولوأ أدتبم(ناثلاو) قاطملوعفم (اذرع)و رخؤمأدةبم(فلأ) و
 ريخ عطومىف اهرر ربو فاكلاو فاكلاب رو رك فوذحتل اوه بصنعضو «فهرمخو يناثلا ادتبااورخؤم

 ىطاشلالاق اعل تعن (افرص) رقلطملوعفم( اقح) و ىنباتنأ كلوةكىاثااو ريدقتلاولّوالا ا

 تنأواق-ىنباتنلوةتدحا رلاثمفتالاثمام_من”اكفدارفنالا لعامهلتتامدن كول تاك اصافصاقحو

 (وذ)ومدقمربخ (كاذك )ب ها هريغب طلتخاالو زتع ل ىذلائث لكنم صلاخلا فرصلاوافرص نبا

 لعافنم لاخلا عضومف(دعب) وهلا قاضم(هشتلا) وفرذحتا متوعنملاو رخؤمأ د-ةبم ب>اص ىنعي

 هرضقورخؤمأ دتبم (اكب) ومد قمري لو فوذحتلو ةلةراج فاكنلا (ىلك )وهبلا فاضم (هلج) و فراثلا
 ةةلزنع وها اوتوص+_عمنكتلامرصةلاي كلا وانه دوصةملاوهو توصدعمنأك امدملاب ءاكلا الرو رضال

 ىذلا توصاتدرأ تددماذافرص#ي ودعءاكملاىرهو-الاقو ليلك نعمرفاك ىف ساما كإذ كك نزملا
 ني-.مقاطملوعفمدملاب (ءاكب)وىط اشلا كلذ لقناهحو رخو عومدلا تدر ترصقاذاو ءاكما اهع«نوكر
 || ىتبلا ىطاشلالاقحاكنلا نم عنغىتلا ىهوعيلاتاذ ةفاضاب رو رم. (هلضع) وهلا فاضم (تاذ)وء عونا

 لياطلانع ياكل !نمهنعمانمدقامرك ذم انااتدشااههددنال ىرخالا نمامهادحا تسل نال ءاكما او

 لوقيوأ هلضعتاذ ءاكبءاكب ل لوغي ناك ارركمامهدحأبى أي نأ مظانلا ق-نمناكسفلاق مثىرهوملاو
 امتاذهسداو هإ ضع تاذ خارمس نك. ىلكلوةلئاع هيأ امنا نيظ هللا ىنعم فال: الإ ذءتاذ اكل

 ايجالءردصا!نوكيتأ ةإئسملا عضو تالراظن“هإذعتاذ ىكىك ىللوة وأ هلوةفو ها ةلامالاهذهىف عضوي

 مظانلاتاىدوكملالوةىلعمزالاضدأ اذ_هوىرهوب او ل_ءلخللا نعوه لةناكحالعروصتملا كسلا ف سداو
 *«( ها لوعفملا) < نيهحولالاثأا ىف اكءلالمعتسا
 فوذحنلالوعفملا مسا فوصوا |ىلااهعح رن عناملا اراهعلا هلم ريعتلادوعلملدب لوص ومما لوعشملا ف لأ
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 -بآ

 يمثل | لعق ةرهطأ | ىعع (نانأ)وط رس قرح( تاز وبصخمب لعاقلان عةبامم لا ىلع ع وذ ه (رددملا)و

 ملا مطب دجو هلوّةم قبو ح رط لول ةراحفاكملا (دعك )و ناب ألوعةم(اليلعت ) ازاوج فوذحن هياو>و

 المك توكين أ لمت ىطاشلالاق ةلم_هملالادلا هكر( ندو) هلل اوعفم( ارك )ود و << داح نم عأ

 | سان ١١ ىلعدوكتلازت الف كلة داع كلذ لع ىأ ةداعوان ديد هددت ذا كلاب نتدب ناد نمو هولاثملل

 ١ اركشندولاك هن "يلع والا ةالدا 4لوعنلاا هسنم ف ذح ناثرلاثمدلا ةراش نوي لمح وت.طعأاسأ

 ىأدهت زاحاذا ه5 :دنموأ هلار 5 كلاطغأ نأ عت ل 'اكعضخو لذاذا نيدي هلنادنم از توع

 هلو ىع«الوصومامو عم ىنعععايل اودع قلعتم(اع) وأد -ة.م( وهز« ها هلاركش كاطع نمزاح

 5 فذح لعن اب وصنمىد وكلا لاق (العافواةقو) واد ةبملارب (دحتم) ولم. :.قلعتم(هبق) واهتاص(لمعت)
 اذهقوامهلءافوام امز دمر دعنا وءزداغلا ني يااوعيسو زيمعانوك تأ اروعو لعافو تتو فك اراخلا

 رظنهل ءاعىلع مر ةمانهْزي علاناهلوقىفو ها هزاو- رووا ب هذمو فرصاللا هلماعىلءزيبملا عدشتهجولا

 ةحاحالف عامسلا ىلع فوقوملوالاهجولا ىلعرا+ل اف ذو لالا ىلعزي هلا ىلع ءدةموهو دملماعا نال
 (ناو) ردصملانموأ نابأ ل_ءاف نملا 1 | ىلعسصأ عضوم ف هقلعتمو ربط اوادتم لال جوع ريغ ناكمأ عم مهيلا
 بت *اندالوخ طعن يبت ( دعت راك ترايفل فوذع لعفن لعاشلان ءةبايلاب عوف (طرس“ رز

 ا رتقاب>وايلط هنوك- طورصأ لغنوهو طرسشلا باوح (هررحاف) < ط رمش ىلا دوع) هسيفرت رثَم مريم ل عاقلا

 غلا نضع فو ررحابقاعتم (ماللاب) و هإ_>اللوعاملاىلا دوعن ر رح اوع_ةم.ررحاىف ءاهلاو ءاغلاب
 ل الا ىفوةلالدلا كلت ىهلءريغ ةكز راشاعاللابهر رحاف لقبي مامن و ا ىطاشلا حرس ا ماعو ف در1ا

 فرحلاب ا ا اوصقان ضاملعف (سدلو) لكل لثموىفو نمو ءابااكعضاوم هذه
 لءافو س دارين بصن عض هوماق ( عنتع) هلجو هللوعفا ىلا دوعن ىد وكلالاقو قباسلا لعفلايهملعلولاملا

 ريوضلاو ىطاشلا لاق د ها هر رخاف هلوق نم موهفم ارا هرسفي ريمض ىدوكملالاق عنتع
 فاضم ف ذح ىلعهملا فاضم( طورشلا) وعنتمن قلعت م( عم) و ها فرحلاب ردا ىلع دئاع عنتع وسلىف

 عنةيقلعتم اهدسعب رو ,رحملاو راجلاو فوذحتل وما ةراج فاكلا(دهزلك ) و طورسللاكستسا مهو دقتلاو
 هس.فوهريخلأاس ىعماهتف» الىضرْئعتوذلارمس ك7( عنت) ةلججوعا دتنالا ىلع مفر تى ةراش مس ا(اذ)و

 هلومعملاد تملا ىلعهعد_ةتزوعال لعفلاربملا نالارثن كلذ لئمْزريح ادحأ نطأامو هلماع ىلع هلل وعشملا ميدغت
 دقف عنا ا مدعب طو رشم ءذك-] حث هلماع ىلع هلل ومعملا مدعز او اراعش !هيف نا حاملا ضعب لوو وأ
 الا هلومعم ىف فرصة يفهسطن ف فرصتم لماعلانالهتئحهرعش ةفاخت كلو ةز اوح ىلعزح وملا حرم فا قرلا صن

 دعنا لاقواتأ كاذزو انا ىرتاكد وج ومانهعئااو ىطاشلا<- نع ه]ةناكئراط عنامشالذ نم منعتأ

 لمأءاذةر ورضلا ىلعهفقو رهاطظلاواًةملاممْزاول ار هشضاوهلكح -ل .لاثملا اذ_هىءانلفام1 هنت ادحأرأ لو عنق

 ردصمعض ,ومىاهتلصو ناو تاولص (ابصعن) هلجوىرددمفرح ةزمهلا خشب( نأ) وضاملعف(لثو) 3

 هيت مساس راب لعاف (درحلا) وم االاىلادئاعل اوعفماهصتن نمءاهلاو لعب ةيلعاغلا ىلع عوق ص

 ةماكرلا ةداراىلع ثدن :ًاتلابو ظذالا ءداراىلعريك ذتلاب هيلاريوذلا دوعزو<فر1انالقرذالوريك ذتلاب

 فاضم (لأ) ووري (بوصص*ىف) وأدتنم(سكعلا او)ةفاضالاو لأ ن م درحلارب دقتلاو فوذحندرحلا قاعتموأ
 ىقام عراذملعف (دعتأ )وةيفان ( (ال) 95 يل ا تر هيلا

 ردصاالعينالىد ىكملل افالدخ نيج ايالد عقاب قاعنم ( اصهلانع) وهل>الل |وءقمفوذلا ىلا | واهم

 فاضم(ءادعالا)و هلءاف(صْر)وثدن :ًاتللءاتلاو ضام لعف(تااوت زوعانتما فرح( واو) فيعضل أي ىلحما

 حلادعقأ الرعاشلا لوقذاخلا دنأو رب دقتلاو فوذحمنا اودشنالوءفملةلوهمتديلارخ ىلا دعق أ ال لجومنلا

 دعبا صزءادعالا ىلع تعباةتوتلاوتولو اعزفواخ حءاصؤلا نعدعتأ اللوق رهاطثيبلا ىتعمو ىىطاشلا لاق
 ك ف يسسسسسسلجسسجججملجججبجججج7ج77 27#

 ةعلاق) ةراثلا (لخل) 017772. دي 1 ا رك ا نا رانا 15 0 ا 1
 هْعْل ف راخل )ل ( ١ ىدوك ا هلاق الوم اا الورد ا نهلاح(الوعفم) ولوعفملل ىبمع راضملعف (تصخ)#

 ' مهو)ادتبملا(اهب رين مآل

 0 وز ريغصتلاب( لق ع

 تايثالاىلوالا اهمالف

 تاغل ثان اهن(فذحلاو

 اهمالف) مهل(د)
 (رسكسلاو خا عذلاةريدخالا]|| <

 اذاواضن 0 هيف

 امهلثمىفنيتنثاثبرم

 مخ در كلذنم لص

 لعو لعاو لعل ىهوتاغل
 ةريدخالا ماللا فن لعو

 رهتشا و نوذاه ا

 لعلب نو رح المةعتأ

 وهو( م هرعاشلاف)

 33 وعلا لعس نبعك ||

 سرح نم اناعد عادو

 ىدنل اىلا

 بيب لاذع يكس لف

 " عفراوىرخأ 1[ داتاعن
 ةرهجتودلا

 ن_تراوغملالأ لعا)
 (بررق
 اهينتراوغلا أ امرك
 فورملا قلصالات ىلع
 لمعت نأ مسالابةصتخلا
 وهوهيصانخلا لدعلا

 مدسعب ليقاغاورجلا
 "هلزخعا تالا هس قرلعتلا

 لحئادلا دئازلا فرحلا
 فرخلا( ولادتيملا ىلع

 قاعتالام(ثااثلا)
 ةيعانتمالا(الول) ئشب
 لستمري مماهاواذا

 وابطاخم وأ 1 3

 مهضعب لوقف ) باع
 (مالولو كلالولو ىالوأ
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 - تعم : : 3 كان دب زلوقك

 ةيمزاهدحاو تاءاجلا مزلاو راثاذا عممجئشلا جان مىهو رصقي ودة بر اءاصولاواضءباهضعب ومب مذ | 0
 «(اةرطىعسملاوهوم. 5 لوعاملا)« ىهتنااضعباهبضعب عتب ئثدعب ا يشاتنأو تعبا::تلاونو || <” ان رموكد

 تقوىلءفوايعم (ناكمرو فاعف رح (وأ) وفاضمرب دقت ىلع هرمش (تقو) وأدتنم (فراظلا)#*
 نألمتع و لعاشلا نعةئاذا امض فلالاامهتملرالا نينثالدعتملوءثمال ىن.مضاملعف (انمض)و
 بفاهعلا ىفرثك الان اف نيثدشلا رس ىلع دئاع لعفلاىفرثةسمدرف هريهط لعافلا بئانو نالط ال فاالا توك:

 فاضمرب دبة: ىلءىفاثلالوعفملا الأ ىلعبصت عضومف (ف) وناكموأ تو تءن هللا و ريمضلادارفاوأب 1 0
 لول ةراح فاكلا (انهك ) وةصصخملاتافصاا فذ تف وذ<دارط اتعنوانعذ! قاعتم (دا رطاب) د مهاردلا ىدإتلقامءالولو

 عسج ميلا مضي (انمزأ) وثكك ثكمنمرمأ فاكملا ضب (ثكما) و ثكماب قامت «ناكمفرطانهو فوذحم || كا بوديس بهذ ف)
 ىف هلوقمو لوةلاوفوذ_41لوةلاب بصن عضوميف ءاةلهتم ديالو اًضنأأ ثكمان قلعتم ليحأو لب نمز هلك كال ذىالولنأ

 يرأ مماعلا اذىفلالول
 لوقكو ءارغلا هدشنأ

 رردع

 كلذو بلاعدارطاب ف ىنعم نمضناكم مساوأث قو مسا ف راقلاثيبلارب دقتو فوذحتادئءا ربح عفر عسضوم (| 6
 قالعتم(عقاولاب)و فراغلا ىلا عجب ريمذلاولوعطمولعافد سمأ لعف (هبصناف) دب انمزأ انه ثكما كلوقك ا (ئشب قاغتنال)

 مدةمناكر بخ (ارهلظم) و مقاولابقلعتم (هيذ) وةفصلا لوم عموهتغصو فوصوملا فذحرب دقت لعهبصناب ناىدراسجلاا لعل ةلزنع
 ىقناكو ىطاشلالاق هبصنا نمدامت لا بصانلاىلادوعباهمفرتتسماهعساو صتان ضاملعف (تاك ) واهماع لحما عوف ماه دعبام
 رهظا ايسقب ءاسمنكبلارهضموأ ناك ارهافملاق هناك ث كموأ بهذ هند رضال باب نم لادا ىلع بصأ عضوم شفحخالا بهذوءادتنالاب

 فوذحت طرشلا ل_ءفوبراقتلل ماللا ف نونا تهدأ ةبفانلاالب نورقمم طرسش فرح (الاو) ها ىنعما ىلع || يغكلذف الوان الا
 وهو هيلوعغم ءاهلاو م ل_ءف هنوكسل ءافأاب تنرتقا كل ذو طرسلاب ا > (هوناف) هلجو«بلعم دقت امةهلالدل اهدي ريمكلا نآوةراح
 ىبعمىطعن هرناق هلو:تالرهاظامفةدك ملاح ىطاشلالاق (اربب_ةم) وف رافلا بصان ىلا عمجرب ريمض ىل-عل_هلا عوف ره

 الثاو بصانلا ناك ارهانمءيذ عقاولا ىنعملا ىلعلادلا ظفللاب فراقلابصنافتيبلارب دقتو ها كتينفف هردق || مكحلو ءادنبالا

 ادستبم (لكو) « ازاعنرب دقتلا: ف ذحلا نعو راهطالاب رك ذلانعرب_ءواردقمهونافارهلنمبصانلا نكي || رجا ريمداوراعتسا
 ىلعبصن لكشف ةراشا مسا( كلاذ) و ادتبا اريح ةدجوملاءاملاب (ليات) وفوذهتعنوهملا فاضم.(تقوإ و || عفرلار يم ناكم
 لوعفمو ع راضم لف( هل.ةب)وةيفان(امو) تقو تعن فذاك فوذحت ةراشالا مسا ت عنو لباق لوعفم هنا الوالاقب نأ رثك الاو)
 ةدييفم ءانثتسا ف رح (الا) وفاضمرب دقت ىلع هإ عيب لعاف (تاكسملا) ولعفلانمموهفملا ب صنالريوضلاو (وه ”ولو تن الولوانأ

 مسا بصنلا ل,ةباموبصنلا كلذ لباقرمضمالر علمت قو لكو تببلار دقتوناكملان ملاح (اهم) ورصعلل || نايف ريكتلا لاصفناب
 ميلا فاضم(تاهللا) و فوذ ل ءفببومنموأ ف وذ ادري( وكن ) عيمماهجا ةلاس الا ناكمملا الواىاسعت هنا لافأك )
 اهلا دئاعلاواهتلص لوع ملل ءانبلاب( غ.يص)ةل>وىبع-لوصوماموت اهلا ل عنافوطعم (امورب داملاو) )و 0 انكلمتنأ

 ريت (ىركر و فوذ ءلعغلا تعنو عيسي قلمتم(لعفلا نم) ولعافلا نع ئانلا غسيس رت ملا ريملا || ف" عسا ) فشلا
 ىلءاهرور<#و نمنيب فاضموب دقت ىلعةفوذخت لاح قاعتم(ىرنم) درك كلذورب دّةَدلاو فو ذا دينيا ديرربتاو وكت هدا
 ادتبم ( طرشور * ىرردصمنماقتشم هنوك لاحىرك ىئقحلا لعفلان م غيب ص ىذلاورب دقتلاو هتداع (شفخالا معزةورمعك

 توكربخ(اسدقم) وممساىلاصقانلاردصلاةفاضانمعيلا فاضمةراش ارعسا (!ذ) و هما! فاضم (نوك )و || تيديعس وهو طسوالا
 هناىلععوف مردصم ليوان ىفابتلسو ىهوابتلص(عقي) هىردعءفرح(نأ )و فوذةراشالا مسا تعنو || نازل ( د)ةدعسم
 (هعمهإ_طأ ف) و ف وذحتعن ىمءالوصوماموافرافب قاعتم(اا) وعقب لعاف نملاح (افرط )و طرشريخ 3 دو م
 ىذا! لماع! افرطهعوقواسيةمخوصملااذهنوك طرسشو تيبلارب دقتوامةلص (عمقجا )هلو عججاب ناقلعتم اق ريوخا فاك
 .لوعنمإال ىيمع راضملعف 6 ر ١ وعادتبالا ىلو عف ر لكى ىو« !لوصوء(امو) »إد صأ ىف هعم عمتجا ناننعدو (ئشب

 لعافل !ماقم معاه رت ريمضامهمل والا ني:ثالئ دعب لوالا ىلعفأب رديت اوكا تاوايماق توك, تأ لختح

 ىلعافرط ىلءف وطعم( ريغو) لعافلابثاننملاساؤرطزودحاول ىدعتي ىاثلا ل ءو يناثلا هلوعفم (افرط ) و

 رّقتَس ناك نا هي قلعتملا

 هلع لدنال فاكتلاق
 اهيؤرعتسبمملا ىرت ريمضابملا دثاعل وامه بصف رطربغوافرظىر هاجوهملا فاضم(فرط)و نيلامحالا را 3 ١ 0 1 1 1 امءانمالعفنأك نا

 (فرعلا ىف) ويلا فاضم(فرصت) روربخ( رذ) وهتفيم تفذ_حأ ديم( كاذف) ىفوذحىرب قلعتمد
 ام ربت ستات يرتب 2 برب تتباين تيبيبجلا

 2 قاعتم



 هياو-وط الجت (ناع)ج ربة فرح( نا) وأ دبس( فطعلا او)ودعرماوفتسا فيكوأ ماهف5 :تامدعي توك ا |إ

 و

 ناك ىتمأد_تباانالءافلابادتب اري نرتةاامغاواموهىذلا ادترملارمحتلا كاذفةإ_جو فرصتبقاعتم
 هءببأ طرم ثلا باو - قلع راع ريح قتاعلا تل ترو رجو راجي رطل تاس الا ل

 ع ل عف 9 1 مالاقالا ماوه اوةبطرشا: هام سلو :ماهباوهموعق طرششلا مسانلوصوملا

 ريهز نس ةلوقك فرحا ىف:ردقملاةجذلا فذ> لتعم اىفم زجل ةمالع لعك نم غل ىلع الا اهدعب

 عيمعلا ىرعتلدملا ىرح نمبرعلا نموىحامزلا لاف ةرورضلا ىلع لم ملاذا دي ىهنتءاب :الاوك تأمل د

 رب دقو قباسلا تيبلايده_ثنسامت مزيل عب طومى هنكسا وبصخلا عضوم فهذي ومفرلا عضومف هعذربذ

 فف ردت ب>اص ا ا رطريغواقر ط'ناكس او نام زلاءامأ ندهىرب ىذلاو تثدبلا

 ىبسعىذةفاضاير ورم ( فرعتلا) وهبلافاضم (ىذ) وأدتبم( ريغو) « اكل رعىأ فرعلاا

 مزل هاو مْ لوعفم (ةقر 0 و ضابلعف(مْزل) وسكعلازو< واد ءلاربدخ (ىذلا) وء«_.لا بحاص

 هناك دنعوهواههشوأ ةيفر طمزلوأ هرب دقت نوذحنىلءف وطعم ىدوكلا لاف (اهبشوأ) و ىذإاةلصةيقرط

 سدلو ةيفرالاهب_ث مزمل هنوك نم مزلبا1هيووطمل اة يفرط لعافوطعمنوكب نآزوالو نذهدحأ مان

 ماكلا وكي و اههعشي قاتم( ماكلا نم) و ميسةتللاذهىلءوأو اههسشاوأ ة#بفر امال مزالوهلد كلذك

 عحار ماكلا نم هلو ىبط ا. !!لاقو ىسمتنااههبثوأ او درط لمعتس ىباا ف ورالا ىل_عاعقاو اذ_هىلع

 ىلا ف وراثلا ىل_ءاعقاو ماكل انوكي ومزلب اةلعتمن وكب نزوح و ىسوتناه:ملاح فرصتلاىذ ريسغىلا
 (ردصم) ربوندب قاعتم(ناكمنع) وعراضم لعف(بوني) ءلبلة:فرح(دةو) «اههشوافورط لمعت ست

 ادةبماربح ( رثك )لجو هيلا فاذم(نامزلا) ورثكم قلعتم(فرط ىف) وأ دتبم(كاذو )بوند لعاف

 *(/هعملوعفملا) «
 فاضم (واولا) وءالا ىلعةردعمةعضل ع وف لعاقلا ب ثان (ىلات ) ولوءفمال ىنبمعراضملعف (بمنب)«

 (وة ىف) رهيلع: دثاعءاهااوالوعفع قلعتم(هعم) ويلات نملاح(الوءفم) و هلوءذمىلا ف مولا ةفاضا نم هيلا

 هلعافةبطاخناءاب وةبط احلل مأ لعف ني لارسكب ( ىريس) و فوذ<لوةل فاضمودنو فوذحم أ دت,اريش

 وعى كلذو ربدتتلاو فوذحلال اوقلاب ةمكتة]+-ا و ةبطاخناءاننملاح(هعرسم) وهعملوعقم (قدرطلاو)

 ىمعال اوصومامو مد مريد (امع) يهعملوعط ا اباهحاصو لال انين لصفف قد راطااوةءرسمى ريس كلود

 فوذ<لوءفااوأم هلدص( قوس ل عسلا ىلدفواجم (ههشو) ق.سا قاع“ م(لعفلا نم) و فوذ ثعن

 (ال) و فالولا ىل_ءهلثعن وأ اذإنايب فطع,(بِصتلا) ورخؤمأ ديم هنا ىلع مف ةرل حيف ةزاشامسا (اذإو

 مس |(قحالا) و ل ءىنعع فو بصنلا, قلعت :م(لوقلافف) واسع ىل_ءفوطعم دارا د

 لضصاءالهمشوأ ل عفا! نم هعملوعفملا قيس ذل لماعلاب لصاحب صنلا اذه تدبلارب لةتو ,لوةلل تعن ليضفت
 هيلا فاضم (ماهفت_-١) واذيأ فاضموم.لافاضم (ام) وب صن. قلعتم(دعب و)ب# قالا لولا ىلع واولاب

 لعف(بدن) وم لعمل قا مةلالداهيلا فاض !يفذجوام ىلع فوطعم (ىك ) وفطع فرج ( وأ) وريغال
 لء_هلتءن فوذ < يعم( رك2*) وهيلافاضم (ن 77 ) وبص::قلعتم(لعط) وهلوعقم فذ ضام

 01 ل |وعيفملابرعلا ضب بصخوتييلارر دقو هيلا فاضم (..درعلا) ويصنلءاف (ضعن) و

 نأ 5 و ا رنكمب قاعتم (ٍفِعِضالب) وضامري_غ طرشلانوكبل ةرورضال فوذ<

 رشلاتاو-ةلجلاوةرورمذلل ءاغلا طاقسا ىلع فوزحت أ اد:ءهاربد قجأ ا نوك

 اع عع لميلاد اكل او)ةق> ًاوهف فعضالد نككنا فاعمل اور دقتلاو

 بصنلاورب دق اوامهنيد فاضمرب دقت ىلع فعضا دور (قسنل ا وهيلا فاضمإ( فعض) وبدذلاب قلعتم,

 لعف (زح) ىهزحد افرح (8)و طرش فرح (نا) أدنبم (بملاو) «راتخخق نا فاعم فدضدنع
 ب ىلع فوطعم (دقتعادأ) وأ دزبلاريضيىدوكتلا لات (ب) وز ل عاف (فطعلا) رمل موزجتيطرشل

 فر انالم سقما دغتم

 قو (ثع كلذفو)

 هندب ورظن حملا ضع
 عنك ىنغملاف فاسصملا

 ىلع فاكلاةلالدءافتنا
 قحلاولاةفرارةتسالا

 فورسحلا عج نأ
 حضومىةعقاولا:راملا

 لدن هءوحخنو ريما

 قودو رارعتسالا ىلع

 تانح ىال عيان كلذ

 نم (ةيناثلا هلئسملا)

 َق عب والا ل اسما

 زور اوراولا حب ناد
 ةركمتلاوةقرعملا لعب
 اماللوالا نءاهرخأ

 نم ءربخلا هلزخ_ءاهتم

 رابجلا مح) لكلا
 دعب) عقواذا( رو رن او

 كاسعل (وأ ةفربعملا

 ضيا عم( :ركستلا)

 ةلحلا مح ) هريغو
 ةطورمثملا ( ةيريخلا

 ةمدسقتملا طوأ علا

 زور اوراا ىأ(ووف)
 كلوة وحن ىف ةفص)

 نصغىلع ارئاط تنأر
 حقو نصغ ىلع ىأ ( هنال

 ىوهودضعت ةركسن دعا]

 فلاح) وع( وارئاط

 ةهناكح ىلاعت هلوق( وحن
 ىلع رفن) نوراف نع
 قف (ه«-ةلرف هموت
 لاحلاعضوم يف هني ١

 ريسفت ىع(اني زثمىأ)
 ةشرىف انئاكو ىتعملا

 بارعالا ريسفت ىلع



 هنن رف ىأ (هنال)

 ةضخةفرعم دعل) عقو

 ركع ا ريمضلا ىهشو

 ل-6*و_هوحرخفف

 ةيف وللىأ (امههل

 ضخ اريغدعب ةيلاخلاو

 وحنف) كلذو اههنم

 هماك أف رهزلا ىلا

 عاب رئاذه) وع ف(و
 كلذو ( هناهغأ ىل-ع

 لاثلا ىف (رهزلانال)

 لا فرعم) لوالا

 نمب رتوهفةيسنحلا

 فى( رككلوقو ةركنلا
 (فوصدوم) ىاثلالاثإا

 ن< بي رقوهذ) عايد

 لك ىف زودف (ةفرعملا

 فر ورخناورال !نم

 ةفصثوكينا نيلاثملا

 ماكالاوالاحتوكي ناو
 فاكلا ا مكعج
 عدلطلا ءاعو وهو

 ندغعج نادغالاو

 نيغلامكب
 نم (ةثلاثلاةلثسملا)

 تاسفعب رالالثاسملا

 رو ره لاو راخلاقلعتم
 هذ-هى فوذ_ىلا
 ىم) هنامل-عاعضاوملا

 (ةفصرورجناوراملا مقو
 (هل-صوأ) فوصوا
 ربت (اريخوأ) لوصومل
 لاح ىذا (الاح .وأ) هتف

 دور او رادلا(قاعت)
 ١ 09 ) فوذ_ك)

 نال (نئاكهوبد-:)

 لاحلاوةفصاافلدالا
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 فذحه:ء«مزابو ها ثبجوأ ىنعب فب نالرب_:وهر بح ىلءباطوهردةنعا نامءزامو ري.ئفالوأو
 فالح ىناالاوةرورضلاىفالاء-:«عونمتلوالاو اري بلطلا ىنعع وهام عوذرو عراذملا طرسشلا عمباوجلا
 هزاسأرابخالا ىلءهاشنالا فام ءواذه نمل! دن, ارم هياوحو طرشلاو طرسشلا باو بحي ل عجولورثكاالا
 ١ هيلا فاضم(لماع) ردغ:ءالوعفم(رامضا) ونيينا .بللاعبت ليهستلاح رش ىءالامنب اهعنموةعا ةدرافصلا

 كلذ فالملاا ىلع بلامل!سفنب موزخ ل.قو ردةمطرسشل راو هنا ىلع الاب ا او-ىمو زك( بصت) و

 : وع( ءانثنس الا )ل

 ثينانالهيفءاتلاوضاملعف (تنثثسا) و فوذ 4 تعن ىهوءادتبالا ىلع مفر عضومىف ىمع«الوصوم (ام)#
 ىععتنثتس انالوأ هنادأاهنوكلالالءانثةسالادن_بأوفوذعدئاعلاوام لص دلو تنئتسالعاف (الا) و

 (مات) و تنئتساب قاعتم (عم) ودل .فاماهدعب ىذلا مسالا عسبتتاهنافري_غىنععىتلاالا جارخال وآتحرخأ
 رب دقنلاو فوذعمقلءتمواد يمارس عفر ءضومىف (بصتني) هلو ماع نع مسشلا ضعب وديا فاضم
 بصةنيوثنثثس اب ةيوص:مةطرس امن وكس: ناز و ىدوكمملا لاقاهم بصخني ماسك عمالا هتنثتس ا ىذلا مسالا
 (ىفن) وبذقلاب قلعتم (دوب دز ها ثوكسلاب هباع فقوواعوذ صو اموزتهرت دقت مدلو طرسشلا باو

 ىجبم ضام (بضق'ا) دى ىلع فوامعم ثم ىنععرمسا فاكلا (ىناك )و فطع فرح( وأ )وهما فاضم

 هبلاعابتاةفاضابرح لعن ىع-'لوسوم(ام) وبذقناب لعافلا تئانهناىلسءعوفرم (عابتتا) دو لوعفملل
 ىنعمف هنوكل بذقنا ىلع فواطعم(بهتاو)فوذ<مبةلعتموام إم (لصنا) هلجو فود! مبتوعنملاو
 لص (عمطقنا) هلجراضب أف وذعناهب توعنملاوبصنابةبلوعفملا ىلع بطن لى ىممالوصوم(ام) وبلطلا
 رخؤمأدتبم(لادبا) رمدقمريس (هبف) ر فاضمرب دقت ىلع عقول قاعتم ( مي نعولاضبأ فوذعتهقاعتموام
 لثموأ ىفن دعب هنم ىن'ةسملاب لصتاىذلا ىنثتسملاعابت بذتناو رب دقتلاو لادءالتعنلا عضوم ىف (عقو) هل جد
 (بسن) وأدتبم عف راب( ريغد)#« مك ىنب نع مقولادب اهيفو هنمىتةةسملا نععطقنا ىذلا ىتثنسملا صناو ىقذ

 ربح عفر عضومف (قأيدف) ةل- وكأس قلعتم( ىنالاف)وهءلاب هاةفاضاب رورجث( قياس وهيل فاضم

 ىلع هيارعاو باس عفروانو:مبصارحو ريغ ب صن. قباس بصن ر يغو حسنل ضعب فتبثوىدوكمملا لاقريغنع
 لاهلا ىلع بصنريغو ىأي دقهرمسو :ركشلاب ءادتبالا غوىذلاوهو هبقلعتمىننلا وأ ديم قباسه>ولا اذه
 ها بوصنمريغىننلا ىف قباس كأي دةرت دةتلاو لوعفملا مسا ىنعع ردصموهومبلا فاضمبصنو أب عاق نم
 (نا) ورمأ لعف( رثحا) ورتحل اب مدةملوعفم (هبصن ) وةلجلا لاعاهلوحخدل كاردتس اوءادّتب افرح( نكساو)
 ناىطاشلالاف ليقباسلالا.ة:سالاقفاولاذاب ربعواو فوذحتهباوجو طرشلا لعف (درو) و طر فرح
 طرسشلالعف لوعفمالءانملاب' (غرشب) و طرس فرح ( ناو« ضقانتم ا كح درونا هلوق عمرتخا همصن هلوق

 هلوعفم ىلا لعافلا مساةفاضا نمه.ل! فاضم (الا): فوذ< هيفوضوملاو غرف لعافلا بان (قباس) و

 فوذ<توعنم ىلع هب راج لوصوم مسا ماللابةرورحلاامو غرفبب قلعتممي-لا ف يفةتوماللارسكب (اسار و
 باوج مزجلاب(نكر) وهلا فاضملا ىنعمتزوةفاضالا نعمعلطغلمضلا ىلع ىنبموهوام لص عضومف (دعب) و
 (| ىفاثلا ىلع ىىط اش ارضتقا دا قباسلاىلادوعب نأ لمتع ىداراالاقاجف راتسمربعذ نكد مساو طريشلا

 قباسل ا ىلس علم كملا مالكا ىلعوأ مالك-لانم م وهفملا حلا ىل_ءادئاع توك تأ له:<ىدوكملالافو

 عوفاص(الا) ءىردص مفرح (ول) وةدئازامواهتلسوةيردصااولنم لوؤمردصاةراسفاكلا (ا5 )و
 الاقباس لماعغ رغب تاو تدبلارب دقو قالط اللهيق فلالاو ضاملعف (امدء)و مدعهرسغ. فوذكت لعفد
 اهمدعكىأالا تمد ولكم الكلاوأ مك اوأاهد_ءب مذاولاوأ الالقباسلا نكسر اهدعب ىذلا لومعمال
 الانملاةسيحاطىنمع (تاذ)و هلوعفم (الا) وهيفرتتسم هلءافو تاي ىنلأن مس ةزمهلا عطقن ( غل د)*

 موز عراضملعف(ررت) وةهانالو هلوةم قبو فذحلوقلةراجفاكلا (الك )وهبلافاضم( دنكوت) و
 نأ عج رالامئءابلاب رؤرحلا ريهضلا نم ىتثتسم (ىتغلا) وءانثتسا فرح (الا ) رمت قاعتم( مات )وةيهانلاالب



5. 

 فرحذه (الا) وني.فوكلا دنع قس فاطعونيي رصولا دنع لك نمضبلدب ريمذلا نمالدبار وري توك
 فرح(ناو)# داو ىعللام ممالك نملك لدب عم-يجلادنءىتفلانملد# :رورضأل رص ةلاب (العلا)ودكوت

 (ديكو:ل) وةفطاع (ال)و الا ىلا دوعب هيفرتتسملعافلا بانو لوعفمال ىتبم طرششلا لعف ( رركدت) و طرش

 ءافلا (عف) رركت عوف نملاملا ىلع بصنهعض هومود.ك ون نود سنا ضعب فو فوذ < ىلع فوطعم

 (لماعلاب) وعدن. مد_ةملوعفم ( ريثأتلا) هيلا فاضء( غد رغث)و عد. قاعتم عمو طرمشلا باول ةطبار
 ىلاىدوكملاو ىد ارملابهذاهلعقباسلا وأالا سفن ماعلا, دارملا لهو فوذحل تعنلماعلاوريثأتااب قاعتم

 عديبقاعتم (دحاو فز« طرشلاباوجسأ لعف (عد) و فاشل اىلا عضو: لا ب>اصولبةعنءاو لوالا
 اهلادئاعلاوامةإ هل اوهمحلل ءانبلاب ( ىنثتسا رو ىثتساب قاعتم(الاب) و ىبن!لوصومامود حاولت عن (امرو

 ىنغعيقاعتم (بصننع) وضاملعف (سلو) لعافلا نعةياينلا ىلع عوفرملا| ىبثتساىف رك ملاري ىذا

 ىنغموامفارتتسم سدا مس اتوكر نأ لمتحي و فوذتاهربتو سرا م. (ىنغم) وهسيلا فاضم (ءاوس)و

 الار رك ناو نيتيءلار دعتو رهط لّوالاو ىدوكملالافةعس ردغل ىلع فلالا فذ هيلع فدو واهريحش
 نع نغم سدلوالابى ثةساىذلا نم ذحاوىف لماعلاب ريثأتلا غب رغتلا عم عدذ ددكحونلال ديكو ريسغا
 (بصن) و مكحاب ناقاعتم(مدقتلا عم رفتنودو)«ءاوسبصن نءا.نغم كلذ سلوأ ادوح ومءاوس بصن

 (هب) ذم لعن( محا )و هسيلا اضم (عسجلا)وىدوكسلاهلاق بكا هرسغي فوذحت لهي لوعسغم
 محلا مزتلاىألوعف ملا فذ> ىلعوهو ىبطاشلا لاق مكحا ىلع ف وطعم ممأىلعف (مزةلاو) مكحاب قاءثم
 ىلع ف وطعم م أ ل_ءف (ْئجو) بصناب قاعتم( ريخأ:ل) ورمأ لعف (بصناو)# ها بصنلاوأ كلذ
 نملاخلا عضومىف ىدوكملالاف(5) ود>اولة ف صرح عضومىف (اهتم) ءئتع قاعتم (د>اون)و بصنا

 (ناك)و لاكى أف اضم فذح ىلع ىهوهب رد دم(ىل) وةفاكاموةفص دعب ةصوأ ةفصلابهصاصت ءالدحاو
 ها هيلعدنازنودهدو>و لا اهنمدحاول حو ر دتتلاولاجلا عضوم ىف (دئ از نود) ودحو ىنععةمأن انه

 فوذا لوقلاب ةيكعاهلو-دمولو فود ادةبمريخ عذر عضومف فود لول راج فاكحا |( ماك *

 لعافلاري_هذواولاونونلا فذحهمزحةمالءورلب موزجتعراضملعف(اوغي) ولا /كلوقك كلذورب دقتلاو
 بوصنم(ىلع) وءانئتسا فرح (الا)و لكن مضءعبلدياوعب نمواولا نملدب( ؤرما) وءانثتسافرح(الا)و
 بوصنم :صاواوغ؛ىواولانمالدب ىلعنوكتنأز و وةعس رةغل ىلع فلالا فذ هياء ف ذو ءانثتسالا ىلع

 قاعتم (د-قلاف) و تاينثتسملا ىلا دوعب ريض هيلا فاضملاو ادّييم (/اهمكح 5( كو لوالاوءانثتسالا ىلع

 دصقلاىفتاينثتسملا و رب دّقتلاو فوصوملا ىذح دغبهيلا فاضم(لؤالا) وادتبا اريخ(مكح) راهمكك

 (اب رعم) و نئتساب قاعتمىدوكملا لاف( ريغب) ولوغفمو لعافولعف (ار و ر<نئتساو) وب لوالا ىناثملا
 ةلس(ابسسنر ةل بو ىنثةس؟قلعتم (الاب)و بسنبقاعتم (ىنئتسل) وةلوصوماموابرعج قاعتم (اسع) وريغ ن ملاح
 ارو ردريغب نتساورب دّعتلاو فوذ <: ىلء اه راج ةلوصوملاامو قالط داله.ففلالا اولوغفهال ضاقت داع

 هنا ىلع فوذع ع قلهتمنيسلارسكت (ىوساو) الاب ىنثةسملل بسن ىذلا بارعالاباب رعمري-غ ن درك لاف
 طاقساينانوطعمدملاوني_سلا تشي (ءاوس) ورصقلاونيسلا ضن (ىوس) وهبلعمدةمالعجال ناثلوعم
 (حمالا ىلع) وافل فقولا ف تلد اة فيفحلا نونلاب دكوم أ (العجا) وماللاب ةر و رحلاىوس ىلعفطاعلا
 هل لوعفمو 'فذدخام توءنملاوالعحالل وأل |وغفم هنأ ىلع بص لسى ىم# الوضوم (ام) وال_ععح قاعتم

 لوءغمالءانلاب (العحإو العطل ناثلوعفمفوذع؟قلعتم (ريغا) و صاك هإبةرو راو راما ىف ىاثلا
 قءيلعىناثلا هلوعفم مدقتولوالا هلوعئموهو لعاشلا نع ةياينلا ىلعع وفرم اريل ااهملادئاعلاو امص
 (نئتساو) * ءاوسوىوسوىوسلاتبائريغلاتيثملعس ىذلا كسلا لعجا ارتيبلارب دقتو صاكوإ.ةر و رحلا
 ىلع ف دوطعم (الخ و١ ندتسأي قاعتم (سيلب ( واف وذ ع قلعتمو نثتسا ل ءافنملاح(ايصان) ورم لعف

 فاضم(ال) و نوك«نملاحلاعضومف (دعب) وسلب ىلءنافوطعم(ن جكس و )هل هل نيعلاب(ادعيو) سبل
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 (وأ) دارفالاربطناو
 تال (رقتسا) هرب دعت

 لمعلا ىف لالا ١

 هل _كعا او لاعذذإال

 "هلصلا هيلع قاقثالا

 الا) هلوةبهسيلاراشملا
 هش نعتمف هل ص ةعقاولا

 اقافنا ) رقتسا ربدعت

 هن راسا هع : وذ مه

 م8: كقو) اك درغم

 قلاخطاو ةفصلا الاثم

 ىلع ارئاطترأر هلوق

 ريالاثمو) هتنيرف

 ةلدلا) لاثم(وهليدجلا

 تاوهلا ىف نمهلو

 [نيشساو ) ضرالاو

 هذهفرور او راجلا

 فراغلابةعبرالاعضاوملا

 ىاقلا - روحسملا

 هسبق ريهضلا ارارةتسال

 قو هلماعؤفذ> لعل

 وغلا فراظلاباهريغ
 هق ريكا ءاغلال

 ب (ةعبارلا ةلكسملا )<
 نا لئلا م

 (رور ورا اف زوع)
 هذه ) عقو ثدح

 (ةعب رالا عضاوملا

 وأ اريخوأ هإهوأ ةدص

 لع عق و ثيح) والا
 عفر هناماهغتس اوأ ىف

 ىلع.داقعال(لعافلا

 ترص لون كلذ

 كلذءوبًرادلا فلجرب



 اههدس ناهس وهونأ

 راجلاب العاف هر دقت نا

 قوشر( ر ورام 5

 نع هتاينل ) رادلا

 رقتسموأ ( رقتسسا
 هحولا (اذهواقوذ#)

 قازالادنءعارا

0 
 ناءاللذىفهتعو كلام

 مدقتلامدع لسالا

 هجولا (و)ريخأتلاو
 ىأ (هردقتنا) ىفناثلا

 (وارخؤم ادتبم) وأ

 (روراوراجلا) ردقت
 اري رادلاف وهو

 نم (هل-جلاو امدٌّعم

 ةفص) ريماوادنيملا

 امهنبب طيارلاو (لجرل
 ل وقت اذكودولأ نمءاهلا

 لال افرع1اودلدلاىف
 دعب عقاولاف(لوةتو)

 فام) ماهفتسالاو ىننلا

 قلهو (دحأرادلا

 دحأ ىف كلذ دح ًارادلا

 هللا لاق ( ناسه>ولا

 ثالف ( كش هلل ىف[ اعت

 ىكحو ناه-ولا ثق

 ىوارضألا ماشهنا

 نأى رثاك الا نع
 راجلادغب عوفرسللا

 نأ تحور ردخحلاو

 زااو) العاف نوكت
 ٌسفحلالاو نومق وكلا

 راخلا ىأ (اههعفو

 ىلعافلا) رورحاو

 ) عضا اوااهذ_ه ريغ

 قوعاضدأ) ةّتسلا

61 

 !يضانكنوك لاح ةنفانلاالدعب رقت مكوكم وادعوالو سلب ن'تساوثيبلار دقتو فوذهتءو هيلا

 لغف (ر) وطرف رح(نا)و هيلا فاضم(نوكي) ورزحابقاغتم( قياس د)و سمأ لعف( ررحاو) « ىنثت حال
 (بدنا) و هيلافاضم(ام) وبضنابقاعتم (دعب ولاءراضم طرشلان وك-!:روريةفوذ<#هياوخو طرشلا

 معسل :لا تعم هيءادتب الا وس ىدوكلالافو ىعل اىالعاف هنوكهيءادنبالاغوسوادنبم(رار ععاد) سم لعف

 رواوخءللاةالخن امن عةدرتا ممئازاحما هتزاحافءار ملا ىأر ىلءانه طرسش معسأ ( بد -وأ]وهريدش (درب دق) هلو

 ىلعامأو ءافلا, تنرقكلذلو طرسشلا ب او-ربملااو ادترملا نذ(نافزحامهف ) ةلجسو طرشلا لعفاذه ىلع (ارح) و

 0-0 00 رامهتيفرذعم كش نعشق هنأ نازح هلو ةرةقاعتمناكم فرط ثف.ءارفلاريغى 10

 رمش (ايضتنا)و ادت.م(امه) وىدوكملا هنهسرادكا اههتءلعفب م 0 ىنعمفاضأ

 رو انيمادا مدقمرب (التو)»# ةيطرم للان[ اب هريدشو ارةملانيد لصعفا دةباريدخ (نالءن)و

 بدلع م( امو اشاد وعي برئ سم افاد مدن تلك حر اصمم اخ ( بسن ريدا 0
 ل: لغاق بنان (شاح) وفوذ<:هقلهةمرلوعفمال ىنبم ضاملعف ل دقو سا,ةلاىفءرب دقت فوذحتهقلعتمو
 نشا. ىلا م.جرب ريعشل او لوعف مو ل ءافو م أل عف (امهلغفحاف) وشاح ىلع فوطعم( ىذ-و)افغألاةدارا ىلع
 نيتغال ا نيته طططاق ىشمتز وىل ءىشحو شاءنزو ىلع شاح ىتامنر وىلعاشاحف ل. ةورب دعتلاو يشدو

 «(لاحلا)+
 ةلضذ) و ريدشو أ ديم (فسولاملا)« كلذك هاما فو ثدنأتلاو ما زو< وريكذتلاب

 ها فصوال توعزى-هنلوصفا الرول ادد_عتباب نمت ساو ىدوكلالاف ريع نوعت (مهفم بدتنم

 لاحاد درفو فو ذثا د.ةبارمدخ مذ 'رعضوم ف فوذدل |وقل5 راس ف اكلا (ادر 1 ١ 3 موقع قاعتم ( م (لاسف) و

 فوذخ الوقلاب ة- 1 هل اوهنق رثخ سم ه]إءاقو عراضملعف (بهذأ) واهلماغىلعةمدقم بهذ لعاق نم

 هعمادبلا اضم اريغذلاو ةصقانلا ناك ردصموهو ادتيم ( هنوكو )#* اد رف بهذ كالوةك كلذو ربدقتلاو

 (سنال)وئلار اس اوءادتبا فرح (نكسل )وا دتبملا ربت (بلغب)ةلدتورمخ د يرمخ(اقتشم) ومزين (القتنم) و

 ا لال اىلاوعاملا حف: اةهسمْئرقنا ل 0 ل

 ؟سدل لوالا ىلعرب دقتل اوسلرمخ (اقهعسم)و لعاشلا مس

 ىد در هند برع أ املصاحا ذهاةنشمال ةانمهنوكملاةهتسملاهلا سنا ىناثلا ىلعو اهم[ 5: ُثمالَعَتْنَم

 هيلافاضم (لوأت)و رثكس ناقلعتم (ىدبمفو) ةلمهملانيسلاب ( رعسف) رلعافر لعن (دوجلارثك )+
 نكعهدعبام عم ظفالا ف اهلوحخدمو فوذ<لوقلذ راج فاكلا (هعيك ) وبي ل ادت, قلعتم (فاكستالب )و

 ىطاشلالاف (ادم) و ل اوعفمو ص ىل_ءثهعن و فوذها رتبار يح هنا ىلع عف ةرلوقلا عضومو فودلا كإ ذب

 رو و رحنااهيفرنلاةلثمالا ف راجاذهواضن اناس كلاس كل ناك كدي وبل لانا أن ,(اذك ل رءاهلا نملاح

 ردقينأ 0 وحو ادعم عمق هنال نتشل ان ود ةناالا دماحوهو لادا لع نودتماده مة دوكتلالاقو ها

 ادن) واضالم ها لوعفملانمالاح ن وك 8 لوعقم مسا ثوكي تاو لعاقل !نمالاحن روكمذ 5 لعاق مش اارعسم

 ىلع لادلا ملا اذ_هوازحانموأ الخاعملا ا و اءتعب تاقاذاىطاشلالاق(دسب

 دب زنملاح (اد-أ) ولعافو لف (دب زركو) رلءاشلا ىلع لدبانم هنا ىدوكملالاقاذكو ها ةلعافملا
 ققاوثو ىفدخالا ىلع ىلج الاب ناند ف طعابجلاب ا :ريصتة7 قزح ءانلاتوكسو 5 نيل (ىأ)و
 00 ل ماس لاعق رغد ا اًءو قسنل !فطعن اب فىدار لا هلا ريكشتل او فد ع ل1 ىفاهلم ةأم

 !ةصونوكتنا اهلص لاخلا نال لثم ىب-عع هال نرك ”نآ 7 بنتى دوكملا لاق (دساك) واذه

 (نا)وادتنم (لالاو)زم ذا اهسفنب لا -!ىها نأ الىيعاريسف:دصقدةنوكمو افزحنوكنأز وو
 ىلعال لعافلا بئان نع لوريم (اظفلإ) و طرشلا لعفلوغةمالءانبلاو ءارلاديدشنب .(فرع) و طرش فرخ

 !قاعتم فد نةهحولا اذهى ديالواهرسكت

  لوعفم (ه ةزيكشت ) وم لغف هنوكلةمحاو هنقءاغلاو: طرتتلا نأ او (دقتعاف) وت دوكمالاةالخنف طاقعإ

 ااا ةقشششساةْلُلُ 5-5-939<ُُْ 

 دمع

 هني . .1/ ب زامل
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 لاك اولصالاو ادة, اريحت عفر عضوم ىف هباوجو طرشلا هج ومدلا فاضملا نءلوعتاض ازيد: ( ىنعم) و دقتعا

 ادتباربخ عفرعض هوم قوهورماك ف وذ<*فاكلار و رم( كدحوك )و ماثعم .ريكسشت دعت ءاقهظفا فرعنا

 كلذور دةتلاورسأ لعف(دهتحا ) واقرمصةمالعف هنوكسل هلماع ىلعمدقمدهتحا لعافنملاح لدحوو فوذحم

 لاه اىلبعبوص:ء(الاح) وهيءادتنالا غوس ىذلاوهوهتعن(ركتم) دادتبم(زدصمو) « كلدحودهت>ا كلوقك
 (ةتغبك )و عقيب قلعتم(ةرثك) و ردصمىل ادوعد رثة مريم عقب لءافوادتبملارمخ ( عي )هلو عقي لعاف نم

 علط دب زءالوقك كلذو رد قتلاوريضوا د تنم (علطديز) وعلط لعاف نم لاح دعب وفوذع ف اكلارو رك

 نالرهاطوهو لماعلا نعاهدعبل سفحلالا هزيعالشالذلثمو ادتءملاوهىذلااهلماعل ماع ىلع لالا مدَعْفَةَتْعِب

 ءانبلاو فاكسلاديدشنب( ركشي) و مزح وفن فرح (لو) م ىلوأ هومعفلادنبملا لعدعدقتز ومجال عفلاربلتا
 فرج(نا) وركب لعافلابئان (لااوذ) ولا اوذنملاحىد ىكلا لاق (ايلاع) ولن مو زن لوعفمال
 طرسشلا توك-اةر و رض فؤذخحن هناوح و ط ثلا لعفوهو لب مو زج (رخاتن)و مزحو ىفت فرح( مل) و طرمأ

 ( وأ) وهيلا فاضم(ىن) ونبيب قاعتم (دعب نمو ختي ىلعفطعلاب نامو ز<(نبي وأ ص صخ وأ زاعراضم

 فوذع فاكلارو رع(الك )و قثولاد وعيها فا ذم اريوضلاو ىف ىلع فوطعم (هيهاضم) و فطع فرح

 سيب قاعتم (ىرماىلع) وغسسي لعاف (ٌؤرصا)و ةسيهانلاالب موزحت (غسي) وىسم فرحالو ماك
 ةفاضا نم هيلا فاضم (لاح) واوناب مدةملوعقم(ق.سو)«لوالاؤىمانملاحءاهاارسكت (الهستسم) و
 قلعتم (فرع )و فوذ 4 تعنوهو قدس لوءغم هنأ ىلع بصن لف لوصوممسا(ام) ولعافلاىلاردصملا
 ىفريهذلا اهلا دئاعلاوام ةلطةل+اوهيفرتتس ملعافلا بئانو لوعفمال ىنبم ضام لعف مدا مضب(رحإل و ركع
 لعافو لف (اوبأ) وقيةحت فرح (دق)ولوصوملا هن لدونال باطل انالرمأ لعفرح ن وكي نأز والو رح

 ءاهلاوماك.ةملا ىلا دنسم ع راضم لعف .(هعنمأ ) ولابةة#سالا ىذا فرح (الو)ةاحخاا نم نم رثك الل ريهتلاو
 رعت سمريعد هلءافو ضاملعف (در و) و قة فرحدق وةيببسالءافلا (دّعف )و لاح قيس ىلعةدئاعىهولوعذم

 قبسلا انآ عنمأالو فرع رحىذإااههحاص لاا قبس نأ نورثك الاى نأ دقتببلارب دو قيس ىلادوعتهبف

 ىهو امىلافاضملاحىطاّشلا لاقو ىدوكملاهيلعىثم قيس! لوعفمأمنا نم هانرك ذامودر ودق هنا سدسإ

 لاقمت فرح رحىذلا مسالا لاس قبس نيب وتلا ىنعي اوب أ درب دّعتلاو رع قاعتمفردع ورحابتلص ةلوصوم
 عراذملعف( زخ) وةرهان (الو)« ها اهحاص ىلعلا+!قيسدارملانأ موهفموهذاوهام ىو.ساارك ذبلو
 فوذع؟قاعتب نأ ل_ةحو زن قاعتم (فاضملانم)و هلوعفم (الاح) وه.فرت:سم هلءافوق هاذلاالد موز 9

 ليقتسملل ف درط (اذا) وءانئتسا ف رح(الا) وىلا ىنععى أت مالم اللاب ادعو فاضااب قاعتم (هل) والا اةعن

 ايضتقم فاضملا نوكي نأ ىنعن ىطاشلا لاق لوعفم ( هلعر وىضتقالعاف(فاضملا) ,ضاملءف(ىذتقا)و

 اعقاوناك ثيح نم«بلا فاضما] هتيسو فاضمأ] قيقا ف لمعلا ةهيف هإعدب رب هيلا فاضملا لعابلاط ىأ
 ىبعأ لاق ثيح لالا ىلادوعب هنا ىدوكملاح رسثرهاظومبلا فاضملا ىلا دوعن هل عريعد اذه ىلعذ ها هنق

 لعفالا امن معن اللا !ناللاخل اى لمعلا نامضةةمبراضوب رضفةدعاق دنهرراضانآو ةعاقدنهب رض
 فاض ا ىذتقااذاىأ لاخلا يلادوعب هل عفري_هكلالاف تح ىداردال عبان كلذ فوهو ها هانعمقاموآ

 ىضتقا ىلع فوطعم (ناكوأ )< عضوتلا ف كلذ ىلع مهةفاوووطانلانبالع بات ىدارملاو ها لالا ب صن

 هيلا ءْزح ةفاضأب سلف ىعنالوص وم(ام) واهرب د بضتلاب (ءزح)و اصلا لاذ وعزا فرتتس ناهس

 ىلع فواطعم( لثموأ )دقالط الل هدف فلالاوامةإ ل اوعفمالءانيلاب ( ةيضأ ) ةلجوفضأب قلعتم(هل)و ١

 فاالا اوةيهانلا الد مزح لف ع راضملعف (انيع) وةيهانالوةفطاع ءافلا(الق) وهيلافاضم(هزح) وعزح

 (بصني ١ وطرش ف هرح(تا) وادةيم(لاحل اووي جتغلا ىلءاهعم نيم لعفلاوةففخت اد .كوتلا نون نملدن هيف

 مست تت ا تت ب2 است ُااْْاتس77 ا يش يب يا خذ آآ ىلوعفمللءانبلاوءارلادب دن (اؤريص) و بصتيب قلعتم (لعفب ) وتاب موز جم طرسثلا لعف لوعقمالءانبلاب

 ( بداطانبرخ - )
 تع عضومف (تمشأ) هلو لعف ىلع فوطءمرحلاب (ةفصإو فطع فرح( وأ )ولءفلتعنلا عضوم

 هدا هاساة سوال 08717712

 مهدنعدي زف(دي زرادلا
 ال-ءافنوكنأزو<

 ادتيمتوك تأز وو

 ردرهلاوراذ اوارخؤم

 تول ريعبل !بجوأو هرم
 هعيثادخدا شالا ام

 ءانركا ذامعبج هيبنت)

 هنانع( رورحلاوراا ىف
 لعق هقاعت نم هلدبال

 هنوكن مو»انعمفاموأ
 ةضولا ةركسنال ةفص

 ةض#لا ةفرعمانمالاحو

 ةيف- صوال المتدو

 ةضحلاريغدعي ةءلاملاو

 تباث) كا ذربغو امهم
 ند هل دبال_ذفراغال
 اينامز (لعفب هقلعت

 ابناكموأ ف راغلا ناك

 مهاب اؤاحوودن ) لوالاف
 ءاشعذ (توكمدءا 5

 قيلعتم تامز يفرط

 وسن)فاثلا(و) اذاجي
 اضراف(اضرأهو-رط اوأ

 قدلعتم ناكمفرط
 تبصناغاو هو>رطاب

 نماهماهبالةيفراغلا ىلع
 ةركسنم اهنوك ثد.ح

 (لعفىنع؟ وأ ةلوه
 راكممدي روك ) ىامزلاف

 فاكملا (وةعجلا موي

 مامأ سا ديز وحن
 ناف رظلاف (برطالا

 لعافلا مءاب نا ةلعتم

 لعطل !ىنعمنم هاما

 ىأ (همعوتولاثم 1

 تاكل راظلاعوقو

 ةركنلا دعب (ةقسص)



 رئاطب ترسه) ة_ولا

 نصغكوفغف (نصغذوف
 اشم (و) رئاطاة فص

 ةفرعمادعب (الاح )هعوتو

 نيبلالهلاتيًار)ةضحلا

 باها نيبق ( باول أ

 لاثم(و)لالهلا نءهلاع

 (امهاالك** )«عوقو

 ةءااطاو ةففصوال ىأ

 اههنم ةضحل ا ربغ دعب

 ةثلثااب ( رك ل ىبحما)

 تيأرونامغالا وفل
 (ندغ فوذ ةعئاب ةرغ

 لؤخ نيلاثاا ىف قوق

 امأةءلاللاو ةءقصولا

 للسعل عقو هنالذلوالا

 وهوة. سلا لاب قرعملا

 تاقةركشا!نم ب ِض

 تاع> هانعم تءعار

 ناو هلدط_طصفقراقلا

 الا هئاع-هطفا ثدعاو

 هنالف تاكل اما 1

 ةروكحتلادعب عدو

 ةعئاس ةفوصوملا

 قولوا ركل
 ناف ةفرعملانءبإ رق

 ةفسصلاب فتك ل

 ةفص فرافلا تاعج
 اهت فاك !ناوةيناث

 ةركشلا نمالاحهتلعس
 لاثم( (و) ةفو_صولا

 تبكرلاواريخ) هعوتو

 ةءارقف مكسنم لفسأ
 ريثكت او عفان (ةعبسلا

 ور-عىبأو ضاع نباو
 ٌقاسكسلاو مصاعو ةزجو
 لفساف(لفسأ بصنن)

 تجش أ لوعفم (افرمدملا ) وةفصصلا دئاع لعفلا ىف رثةسمريع لعاشلاوثينأتلاةءالع هش أ ىفءا:لاوتغصا

 0 شل راق زدلط ن1 ننال فرصتلا علا تيشأر 7

 لا. اوهىذلا اد', :ءااريسل عضومىف هباو -و طريثلاو طرسشلا باو ج ريس اواذ: ءااةإج ورخؤم اد

 ل> ار لعافنملاحاعرسس هو فوذ ناد: ءاربملا مضومفوهو ساكفوذع تفاكلااروركت (اعرسك 53
 اعرسم ل>ازاذهءلوقك كلذورب دقتلاو هرب (لحار) وءادتيالاب عفر ل ىف ةراشا مسا( اذإ وهيفرعت ملا

 ةمدقماءدلءافنملاح (اصاختو) لماعلا نعددعبب لالعمش ف الا هزيدعال كلذ لثموا دب 1| ىلعلا1 امدّعف

 ىلعهع او وجألا هلاك | لماع نايداز وسشفحالا نع م دقت امهم ذو ربو ال5 72 (اءددب ز)واهلماعىلع

 غوسو اديس (لماعد)»* داربالا عفدناودار ما مملاعدا هاختدب ز ولحاراع دما ذل ولو لو هلوم مفارش

 ماعم مئاف ءيفزتتس مري ءذام_علوأ نبذ ال .لولشملا بن شام لاق تاز ههدعل ةلجاره“ ىن هنءادتالا

 (هفورح) و ىفنو فامع فرح (ال) و لماع تعن هل اوهءلا فاضم (لعفلا) وىناثاا هلوعفم (ىعم)و لعافلا

 (الهعد) و لابةتساو ىف فرح (نا) ولهعن لعاق نملاح ءاملا مقفب ( ارخؤم) و ىنعم ىلع فطعلاب ب ودذم

 ثود لعفلاىبعم ن؟5لماعو ر دقتلاو ىل .عرب عفر عضومف لمع هلو قفالط لاله فلالاو نأ !بوصغم

 نوناادن ند 06 اكوتبل) وثالتك كلذوورب دقت فوذح اد ةبمري_( كلك )ءارخؤوم لوعب ناهفورح

 (وغ)و ضام لذ ( ردر) هم .دشت فرح ناكو نك فرح ىهو تدلنمقطاعلا طاقساب كل ىلءنافواععم

 ف)ومدعإ رو راو را اى رت:ىلاريعذلان لا (ارق“ :س)وأدتبم(ديعس) وفوذتلوقل فاض لاف

 فرصلاو جف ىحامزلا لاقةعقبااو ناكل ارابتعاب همدعو فرصا ارعش فز و< واد تبا اريخ عد وهف( رعش
 نملاح(ادرغم) وادتبم (ديز) فوذهلا كا ذالوقم.دعبامو فوذ تلو ةافاضمأ د: م (ويو)* دوحأ

 ريخ ( زا-)و ورع نملاح (اناعم) وعفناب قاعتم(ورعنم) ودب ز رربخ (عمن آ)وعفن :[قرتةسااريوذلا

 اهءوقوا واول' تفرح ندوا هإص ار فعضاذاانهو نهب ن هو نموهو ريح دعب ربخءاهلارم نكت (ن#<ينأ) دود

 ءىك ىل_ءاقنهلاحلا ىلعب 0 وهرب (ءىعدق) وادتيم(لاحلاو)«ةرسسكوءابنيب

 فوذ_- هلوعطمو ري ع نم مدعم ل ءافو رمأ لعف (معاف) ددعتبقاعتم(درفملا وهيلافاضم؛ددعت)و

 معاق در ةمريغردرفلددعت بحاصءىجعدةلاحاو رب دقتلاوهيلا فاضم (در هم) در مم ىلءفوطعم( ريغو)

 ريل اوعفمالءانبلاب (ادك أ ادق هل حوادك ًايقلعتم(امب) وهيلافاضم (لالا) وادم م(لماعو)* كلذ

 كلذورب دقتااو فوذتادنبمارب نوكين أز وع و ارك ان قاعتم (و<ىف) وقالط دالهءففلالاواد ملا

 ف١ وفلالا فذ نس ةمالعوا همم رز (ثعار وى فرح (ال) وفوذ<لوةهملافاضااو وك ىف

 طرس فرح ( تاو « اهلماءلزرحح# وم هنقركم تملا ثعذ لعاق نم لاح( دس قم) وُثعشب قاءتم(ضرالا

 ريح فو ذ < ىنعع ) رهضأ) و لعاقلا نع ةباينلاب 5 و طرشلا ل عفل اوعفملل ءانملاب(دك ول)د

 ءانبلاب (رخؤي) داد_تءم (اهاففلو) ءاذلا,تنرتقاكلذإو طرمشلا باو ة|+اورخؤمأدتبم (اهاماعو) مدقم

 لعف ( هل ->- ءى 22١ وهديلافاضم(لاهلا) وع لعيواعشم 5 ةراغلا ىلع بضخلااب ( عضو هد + هرب لرعقمإ

 يح اظفالاىفاهل اول مو فوذح لوا ةراحفاكللا 0 ءاكل د 00 تور دقتااو للءافو

 رسكب( هإ-> رو ودب زن هلام ىلع بص 'عصومفر ةرحخو ان“ ةمم( وانوهو)ءاجلعاف (ديز) ) وضم لءفءاحو هن

 قاعتم (عراذ )وهلا فاضم(ءدب) وأ دّتبمةيحاد ىنعع (تاذو) « دصاق ىنءع وانل اوءعم ه]:ذ ىنعع ءارلا

 نمد) تاذربح عفر عضو مى لوعفااو لعافلاو لعفاان م(اريمتوح) هلجوعرا طهتعن(ثتنث)ةل حو علب

 لاقوىدوك- 11 درعأ ذك تاذنءناريخ ناد ا اوتو> هل - ىلعةذوطعم(تلخ) ةلدوتا< قاع" :م(واول 1

 ومى هل تلثواولا نمؤ هلوةىبطاشش 1|

 زو<ووفاهرسسفب فود < لعاب بوص:هىدوك-لا لاك (واوتاذو)«واولا نمةيلاخو ريوغأل هب واح تن“

 قاعتم( هل وونالوعفمةر ورضللرمعلاب(دةم) و ص العف( 'ونا) وونان قاعتم (اهدعب) وءادتبالا ىلع هعف 7

 ادنسع

 مدا اهحاسو تددلار دعتو ها تو> ريو! !نملاها عض



 ناثلوعفم(ادذ_بم) وهلقثلا نونلابدك ؤمرمأ لعف(نلعحا) و لء>ابلوأ لوغغم(حراضملا)و ادنسع
 ىلع ل_خادلاواولاد_ءبونا ري د_ةةلاواد_:,لا ىبعدئاع 4قريمذلاو واولا ىلع دئاعاه دعب ىفءاهلاو لعاب

 لوطبامثاذهلذفلا عون ىطاش !!ىعةوو ها ىونملا اد تملا كلذإ اندم عزا لإ لوس رد ولا

 فالحل ىلءءانثتسالا ىلعوأةيفراقلا لع بوصنم(ىوس) وهما فاضم (لاخلا) وأ دتبم(ةلو) « هرك ذ

 <-.ففاالاوام ةلدلوءفمالءاذلاب (امدق) ةلجوهيلاىوسةفاضايرح عضوم ف ىمي“الوصو# (ام)وكلذف

 ىوسلاحلا اجور دق:لاوواون ىلع ناؤوطعم (اهموأر هذ وأ) ةلجرب عض ومى (واون) وفالط الل
 لوعفمالءام :ءلاي(فذعدق) ةلجوأد_ةبم(لاخعاو) *داولاو ,رمذملاروأ وأرهضء وأو اولا ةطيت ص مدقت ىذلا

 فوذم !مبتوعتملاو ف ذك: لعافلا نعةياينلا ىلع عنر عضوم ىف ىم-لوصوم(ام) وادتبملاربخ اهرخآ ىلا
 فذح دو لاخلاو ردةتلاو رثكسملا ريمضلا اهلا دئاعلاو امهلض ميا ازيسكن (لمع) ةلسو لمعي قاعتم (اهف) و

 لوءفمالءاذيلاب (فذع) ةلجوهبلا فاضمىب ا اوصوم(ام) ل دتبم(ضعب ولامن ل عئذلا لماعلا

 ءاظلاب (لظ-) ةلجو نان دّتبم (هركذ) ولءافلا نعبانلا فذ ىرتت_لاريملا اهلا دئاعل اوامةلد
 1 لاو لعافلا نعبئانلا لظحفف ةريمضل ا امهندد طبارلا و ىناثلا ادّتما اريدخ ” نم ىتعتل وعمال ءانملا او هلاثملا

 هملارك ذتفاضابر ور ل اريمهذلاامهنيب طبارلاو لوالارب هربت و فاثلا
 «(زيمعلا)#

 (نم) ومسالةفصلا عضومف (ينعع) ومسازيمماىأ مءاوهورب دقت هه دتبم ريخى دوك 11 لاق (مسا) <

 لاخلا ىلع بو هم( اًريم (ازيي)وةفنأةسمالج (بصني )و تعندعب تعن (5 ةرك ورمسالت عن (نيبم) وهبلا فاضم

 دئاعلا اريمذل اوال ةلصلا عذ 0 ظومىف (هريسفدق)و هرس فا اوهو لماعلا ىلءةءقاو ةلوصومامو بصندد قاعتم (امه) و

 ىلاسصمبو ًادتيممسانوك نزوح وزي.عل اىلءدثاع رم سمريعذ هريسف قوهرسف نمءاهلا لودوملا ىلع

 نأ ىطءدام حضوتلا فوهباعرصتقملاىفاثلا لاهت>الا ىلع ىىطاتلارصتقاو ها رهط ألوالاو هلري إب ارخ
 اس فندي زباط لئءضةنااهبلاه-وتءالفةلوصوااامنملالا عضوم ىف( ريش . ) «مسالال نا تعن نيسبم

 هنالرك ذإاب درفملا|صخاءاوممشوأ لعف نمدن لاه بصاذلا نافةبسنلا نابل هيفي ما امو بيطدي زو

 (اإ وربش ىلع فوطعم ( زريغقو) ريدك ؟ (اضرا) ويم لابني الهنأم_هوتناعرف ادمان وك بلاغا! ىف

 فورعمربا ار ىوطاشلا لاقالسسع ىلع فوطعم (اركو) زي .5(السع) و هل فام ىلع فوطعم (نيونمو)ذ زيبع

 نيوثملاد درةمانلاوانمتاع ا ةعيسوانمةهاسكلاو تاملاك ثالث ةلوكملا اوكلدك اكمةينامجردع لاكمزيةعلاو

 فاطععلاب ر ور (اهوعو)هلافاضم(ىذ) وهررحاب قلعتم(دعب و) «ىبتنااضن آن ااوهوالطروهو

 طرشاا ىعم نود:مفرط (اذاز وزي_مملاىلاةدئاعءاهااولوءفمو لءاقو سم لذ (هررحا )و ىذولع

 اهتفضأ قاءتموهو فوذحاذابا او- واهو<ةوتاروك ذا ىل ةدئاعءاهلااولوعفمو لعافولءف (اهتفضأ) و

 انقسم ىذوكلالات (ةطنحدك ) وهبلااهتفضأ اذاهودنو تاروك ذا هذهدعب زرييملارحاورب دقتلاو

 اذغو ىطاذلا لاقو ها ءادغةط:-دمكلوقك هرب ::لوعلا فذح ىلعو هو هرم (اذغ) وهي لاق ابقمو

 فاضءىعالوصوم(ام) و هيقاعتم(دعب )وأد: مم(بصتلاو) عب هأ لاحوأ لدن اذسغ ةطن- دك هلوق ىف

 فلان( ا وز ةلجو فوذ<ف.ضأ قاع: :موامهإد لوعفملل ءان بلاي( فضأ )هل جو فرذعتابمتوعتملاوهيلا

 قو فوذم طرمشلاداو> و طربشلا لعف(ناك 3 00 (تا) وادتسل رمت عقر عجرم تدل

 (ضرالاءلم) وناكرمخ (لثم) وةلوصوملاامىلاوأ ف.ضأ نم دافتسملا فاضملا ىلا د دو رثخسم ريعذ ناك
 كلوقلت مناك نا 3 دقت فوذ<لوقبةيكحتلإاوهودغوأ ىو لعد ”فوذح هريخ ا دتمم ىدوكملالاق

 تاك نازي ملال فيضأ ىذلا مهم ا دعب باو بصالاو تيبلار دقنو ريدك 0 .(ايهذ) و ها انهذضرالاءلم

 مدقملوعفم (لعءافلاو) « هيلا فاضملا نءءوانغا حمال هوك ىض الا لمءالوةنهءلمىلثم فاضملا

 الو ىدملا فى[ ضفاخلا طاش ملال رس فد ركل لات (ىنسعلا) و ردم ف وصوم ىلء راح وهؤنيصناب

 ناسخ ناكمفراط'

 لاثم (و) بكرا
 ىنءهوةلص) هعوقو
 نموضرالاو تاو دلصلا 1

 نوريك-:ىدال هدنع

 فب َّك ( هندابعنم

 هرذعو لوصوممسأمملا

 هعفر لاثمو) اهتاص
 ديز) رهاظلا (لعافل ١

 ىلعرمءا هنال ود 22

 حارلاو هازه هنعربخ

 (امهرب دست ”دوحد)
 3 او فرافلا ىأ

 ارخؤم (ًادنبم) هلدلعإ

 ةلماوامدقتم (امشد)
 امهنيبطب ارلاودب ز ربحت
 كلذكو هرذعا نمءاهلا

 قندعب لعق ةواذا مكسملا

 11 ءأود< ماهفتساوأ

 قأب ,ةديزلدنعامودبر

 ىرعر)ناهجولادزف

 55 ل ركل رد قى

 تامدقلا (نابد ذملا
 فراظلا رعت ملاذااميذ

 هداعب عقو وى“ ىلع

 بهذ _34عو-ذ م

 ىلسع ه-عؤر بو>و

 ريف رافااو ءارتنالا

 نيفوكل ١ هم ذمو مدغم

 هعفر زاو-نسفدخالاو
 منال ةيلعافلا ىلع

 دامعالان روط رشا

 م( ثلاثلا بابلا)#

 (تاماك) ريسفت(ف)
 اهملاجاتح) ة ريبك



 ىفد) اهله ب رعملاب
 نتاثثثا لد (نورشع

 ىهو ر,ةهاك نورسشءو

 دد_ع (عاونأةءنامت
 (اهدسأ ) ةنجلاباونأ

 ىلعءاحام) عاونالاىأ

 ريغال (د>اوهحو

 اهددحأ عب رآىشو)

 ديد شنو فاعلا تشد اق

 ةغالا ىفاهمضو ءاطلا

 ةغالا ىهو (ىهصغلا

 فب ةيئاثلاوىلوالا
 ءاطاا ديدات قتلا

 لصأ ىلع ةروسكم
 ةثلاثلاو نينكاسلااءاّمتلا
 ءاطال فاقلا عابتا

 فين ةعبارلاو مضلا ىف

 ةسماختاو مضلا عمءاطلا

 عم ءاطلا ففي

 ف (ىهو) توكسلا
 فرط) سهلا تاغالا
 نه ىكمام قارغتسال

 ىلا مزالم (نامزلا

 ئغلااذ_ه (لو#ت)

 مىأ ) طقهتلعفام)

 عيت ف هل «ةىتمردص»
 اهقاهتئاوىضاملاةنمزأ
 عطقل اوهو طعلا نم

 هتاعفام طقهتلعفام ىبعذ

 ىرس# نم عطقن اانمف

 ن-عىئاملاعاطةنال

 الف لايةةسالاو لالا
 ىئاسملا الا لمعتست

 هلعفأأال ةماعلا لوقو)

 مهنالاط ىأ (نيحل طق

0 

 5 ان
 1 م ل م م سس و 4 ه

 ةفصلاةفاضانمعبلا فاضمىنءلاناىطاشلاح رمش مالكرهاطو ها ىنءلا ىلاافاشم لءاطلا نوكب نأ مد هع ردك
 لءفايهانعملءافل اًريمْعَل سصناو مالك !لصأو لاق ث.- هلا فاض اريعغلا نع ضوعهءفلأو اهلءافيلا
 فاك 7نمواخالو ها ىندملاىفلعافلاهدا رموازا<:ىنعملاىلا :ءلعاشلا سنا او لاق مث هيالضفم كنوك لاح

 ةفيفلانوذلاب دك مىعأ لعف (نيصنا) وةهشمتفص لءاف لهعنأ الاهعوفرا فاضاال لعافلا مسا نا ىلع
 رمسكت (الضفم) و نالط الاله بف فلالاو :زولاو: ماعلا فرص:مريغليضفت مسا لعف أ و نيصناب قاعتم (العفاب) و
 ىت هدعبامو ظفللا ف اهلو- دمو فوذ لوقا: راج ف اكلا(تن'اك ) ونيصنا عاق نم لاح ةمهعملا داضلا

 وهوزيب# (الزئم) وهرمخ (ىلعأ) وأدتبمتنأو فوذعا دةمارم هنأ ىلع عفرلوقلاعذومو فوذهلا كلذب

 فاضم(لك )وزي؟قاعتم(دعب و) « كل زنمالعت نأ رب دقتلاوالعف ليضفتلا لعف اةرو ريص دعب ىنعملا ىف لع اف

 هيفرث: مريع هلعافو لغف(ىذطتقا) اهلا لك ةفاضاب رجلا اهلعتواهدعب هاب ةفوص ومةركس (ام) وهملا

 فوذع هتاعتموزيع ريم نممأ لعف ( زيم)و فاضم فذ ىلع ىضتقاب لوعفم بصنلاب (ابهعتت ) وامىلادوعب

 صاكفوذ#_<*لول ةراج فاكلا (مرك ”اك ) و بمعت ىنعم ىذتقا ئدلك دعب بصنلاب زيمر دسقتلاو
 عمل !ىلءمرك ؟لءافينأو ةمزال ةدئازءابلا(ىناب) وريسلااهانعمورمالاةر وص ىلع بهعت لف مرك أو

 بطا.خلا درفملل مالا ةغيسص هبشد امدعب رهاطظلا مسالا عفرب نأ ةهارك ءابلاهتمزل ىمالا رود ىلع هنوكماو
 (تثث )و طرم” فرح (نا) وررحاب قاعتم( نع) ورمأ لعن ( ر رحاو) يع (ابأ) وهلا فاضم( لك و

 ا-متوعالاوهبلا فاضم(ىذ)و ررحالوعفم ( ريغ) وه-.لع هل,ةامةلالد ف وذ هباو> و طرسثلا لعف

 لاق (ىنعملا) راضأ فوصومرب دقتىلعىذى ل ءفامعلاب رور<ث(لعافااو) هبلا فاضم (ددعلا) و فوذ<#
 ىف لعاشلارييِقلا ري_غوددعلابحاصزينملاريغنعر رحاورب دقتلاو ها قطاق !ىلعبوصنمىدوكمملا

 لعفبطو فود ادتبارب عفر عضوم ف فرذعتل |وة فاك لازورح (بطك ) وهررحاف تئشناىنعملا
 ديفي دافأن م ةدئافلا ىطعتءانعموىطاثلالاقسالاباوح ىف موز (دغت) و زيت (!سفن) و لعافورمأ

 لاح (اًعلطم) ولعافوسمأ لعفلادلارسكت(مدق) وهيلافاضم( زببةلا) و مدقملوعفم (لماعو) * ها
 ىلا دئاعلا ق.بفريمضل!نم لاح (ارزن) وهلتعن (فيرصتلاوذ)و ادتبم (لعفلاو) مدةملالوعاملا نم
 ليلقلارزنلاو قالط الا هيففلالاواد:,ملاربح لوعفمالءانبلاب (انقبس )هل ولعفلا

 «(رجا فورح)#
 قالا فرص” فرصتي باط> فرح فاكلاو ند ىنءعرسأ ىل_عف مساعد -ةو انه 'رهقلاباه ( كام
 فاكلا كلذ اهرياننو ثدنأتااو ريك ذ#:لا ىف عج و ةسينثتودارفا نم بطال الاس بس مسالا

 الاه لوعفم( فورح)و نيب رصبلا بهذم ىلع هناوخأو ك:يأرأن م فاكلاو ةراشالا مسالةقحالل
 الخ ىتىلا)و ادةيماربخ اهلعفطعامو ميملار سكي (نم) وأد-:بم (ىهو) هياافاضم مكاو
 فاكلاوانو) فاعلا فرح طاق_-اب نمىلعتافوطعم (واود م11! برذتمذم د ىلع نعىفادع أح

 لعذ. (صصخا)و صصخابقلعتم (رهاظلاب) « فاعلا فرحرك ذعمتافوطعم (ىتمو لءاوابلاو
 قوفةاذثللا ءاتلاب (اةلاو) ءارلامضي (بروواولاو فاكلاوىتتوذم) و صص*+الوعفم (نعمإ دارس

 صصخاب قاعتم (ذع)و اضيأ صألعف (صصخاو) # اهلّوأن م فطاعلا طاقسايذ:م ىلع تافوامعم
 ىلع وطعم( اركنم )ودع ىلع ف ,واطعمءارلا مضب(برب و) صم+ !لوعفم(انقو) وذم ىلءفوطعم (ذنم 5

 ىلع فطعل ازاو> ىلعاوعجأ ىن-ةملافلاقافام: ارئاجْال ذ لثمو د_اولماعا نيلومعمىلءفطعلا نماتةو

 (بر وهرب (هلل) واد_تمق وف ءانشملا (ءاثل او ىستن !سااحارعو بهاذادي رناو<ة داو لماع كود

 هلصلعافلاو لعفلا نم(اوو رز هلجوعءادتبالا ىلع عفر لعتىفىعءالوصوم (امو) « هنلىلعف وطعم ءارلا خفب
 فاضموحتراووربقاعتم( وكت نم) وةاكتلاىلا عرب ريجذ هلءاقو فوذ<تاوو رقاعتمو فوذ<:دئاعلاوام

 ]| تسيلاهالئشي قاعتتالبرنأ ىنغاا فراخ اورو رحتو راسءارلا مذ (هير)وةاغلل ع جرب فوذ_<-لوقا
 ل0000

 هر رعم



 َهضنتونيج دج ةهيصتح

 هلل

 فورحرلاس نيد ب رهاط ناو ىامرالاة انو هيدعم

 رور2 اف وذل الوقلا الذ ةلوةمانهاهدعنامو ى هواهمرو رجلارب ريئلل زيبك (ىف) ومالكدلا اردصاهاناب رملا

 ةفرعمةركلا ىلا دئاعل اريمذل نأ ىلءءانباذ _هواموهىذلا ادت اري لق ىنعي (رزت )وهبلاو ةفاضاب

 ريكسن:لا ب>اوىلاداعن اوةفرعمرهفهتمرك اذ ل- رفءاح وغريك :ةلازئاسىلاداعتا اولاعف موق لصفو اًةلط م

 ليلق فهي رو-هلو ض نمبرعلان عت ا اءاورىذلاو تدبلار د_ةتولوالار وه_كثااوةركس كتووقانهأك

 9 ( ضع!“ ربل ( أ رةلجوأ دتبم(ءودنو) رغومأدتسم (اهك ( ومدقمريخ(اذك) و

 ٌىدت.اب قاعتم(ة :كمالاف) وضع ىلءتافوطءم ماالعف (ىدتباو)ديدشنلا عمعالارم هناك«( نيد دز رم

 امسك( نع) و

 لما ف هرحاذه (دقو) نعد اواهم نين واهب ضعي لضال اوه] ذذ هنالءري حول والا 00 رةاربالا

 رسمك ( دب زو 4+ لا فاضم(هن مزالا) و تاني قاعتم( دبل ) ونمىلادوعن ريمض هلءافوع راضم لعف ( (قأت)و

 ف ةوطعم( هم وادب ز رق ةاعّتم (قنف) ونء«ىلادوعل هيفرتت دم ريض لعافلا كانولوءفمال تيم ضامىازلا

 ) د رحلوءفم(: نر ونءىلادوعب هيفرتتسم ريهض هلعافو ضاملعذ ةرحومفط اععاقل ا ( رذ) وىفنىلع

 عفرعضومىفوهواهم ر ورث( رفم) وةدئاز(نم)ومدقمربخ (غابل) دة .ةانابو فوذ< لول ةراجفاكملا

 رب دعتلاو فوذارتباريخ هيكعولوةااو فوذحلا لوةلاب بصن عض هوم ىربحلاوادتبملادإ_ح ور خو مادتيم

 ىت> ىلعتافو طعم (ىكاومالد) رخو ءادتبم(ىنتح) و مدةمرب_: (اهتنالل)« رفمنم غابلامكلو ةك كالذو

 ريخلوعف م اولءافااولعفاانم (الدبنامهفي) هل>و نمىلعف وطعم (ءايوإ ا دقبم جل |: 0 :(نمو)

 قش قلعتم( اهي دعت ىفو) كل! ىلعنافوطعم (ههشو) هربت ( (كلءال) وأ دتبم( ماللاو) 4 .اعمطعامواد: ملا

 قفز دك دعت ىلع فوطعم (ليلعتو) قاطملوعشم(اضنأ 1( و

 (ةيفرظلاو) اضدأماللاىلادوعنهيف م انولوءفملل ىنبم(دب ز و)« ماللاىلادوعب هبقرك بسم

 فرح (دقو) اب ىلع فوطعم(فو) نب ةسابقاعتم (ابي)ورمأ لعف (نيتسا) ونيت ساي مدة ءلوعفم بصنلاب
 اينسلاىففلالاو ناد, لوعطم (ايبسلا) وو ءايلاىلادوعبةمنثتر يمض هلعءافو لعف (ناندبي ) وانهليلقت

 صالاعذ (قصاأضّوعدعو) سصأ لعف ( نعم#-ا) ونعتساب قاعتمةرورضالرم هقلاب (ابلاب)دقالط دال

 ءايلاب, ضّوعوءابلاب دعو لصالاو ةذ 0 ري_>الا ن٠فطاعلا طاقسأب نعتسا ىلعتافوطعم

 اهب فءاهلا نملالا ىلع بصنلا (ل ةمو) هارب ال مظاذ لا نافمدةتملافعز زانتلا باب نم اوءاماابقصاأو

 سمأ لعف (قطنا) ودابالا مب فريمذل اوقطناب قلعتم م (١مم .) وعم ىلع تافوطعم (نءو نمو هيلا فاضم( عم و

 دئارربغ فرع رورملا اهمحاص ىلع لاجل مدن ىنعملا فن عو نمو عمتلا اما منوك لاحءابلاب قطناو ربدقتلاو

 رصقلاب (العت_الل) وأ دتبم( ىلع (* روهملل فال: تاسيكو ىج ىباو ى.راغلا ىلع نال سان كلذ فوهو

 ىعب قلعتم م (نعب) وفى ل ءفوطعم( نءو)هيلا فاضم(ىفر والعتسالا ىلع فوطعم ( ىنعمو)ءرمدخةرو ريضال

 لعفةددّشلا نيعأ ارم

 لعافع زانتلا ةه- ىلع سس وضعبلاضب ا ىن-ءىلاةهح نمبوأطموهو اضا را ئدشناب قاعتممملا

 ريمضلءاغل ابد انولوءفمالىتبم ضاملعذ (

 ىلع عفر لت ف لوصوم مسامع 1 (نه ) وضام لعف دصق ىنعع (ىع) وىبعب مدقملوعغم (از وانع) 1

 نعببرعل |نعةاحمل نم نطف دق نمىنءر دَمَدلاو فون <نطف قاع: :مونمةإد ( نطف دق هل .و ىعلعاق هنا

 لعف (ى) و ليلقتفف هرح (دةوإب ها هتمهف ىنععئ ثلا تنطف لاقي مهفلاك ةنطغلاو ىىطاشلالاق از وات
 : نيوذتلاولادلارم نكت | (دعب) دب !ةمق راغلا ىلع بصالاب (عضوم) و نع ىلادوعب هيفرتت:سمريمض هلءافوح راضم

 ىلع بوصنم (عضوم) و انددم (ىلع) وهب ردصمامر ةراج فاكس !(5)ودعب ىلع ف وطعم( ىلعو )هيلا ف اضم
 الع فلآوا دبل ارمدخ عفر عد ظومف لوءةمالءانيلاب (العجدو) هل كووملا فاضم (نع)والعحةبفر ظل

 رخعطوم ف هتلصولودوملاو ا رمل ريثكسلاوةب ,رد_ملاامهإ هريختاو ادحملاةإحوىالط دال

 ءايلا اركب (هبش)# نععضومف ىلع لمت ىلع عضومودعب عضوم ف نع* ىت دقو ثيبلاوب دقو فاكلاب

 ءانيلاب ا( ىعبدم) هلجوادتبم(ليلعتلا) وىعب . قاعنم (!مجو) هسا قلعت 0 (فاك) ورمأ لعفةددشملا

 ليقث لا ىفاهوأ معتسا

 عضوا فلات كالذو

 هامعنو قاقتشالاو

 ري-غت نم«فاملان+ط

 يطغملل لاقي ىنسعملا
 مالك لاب ل دعب هنال نحال

 ىاثلا) باودلا نع

 6 و خطب ضوع
 هناثدوكسو هلامهاو .

 هماخعا اوهرخآ ثءلثتو

 قارغتسال فرط وهو

 (تامزلانم ليقتسام

 تامزلا ىم“و) ايلاغ

 ترهذاماكهنال اضوع

 هدم امض وع هدم هنم

 تامزلاىأ( هنالوأى ورخأ

 هنمفاسامضوءا)

 دسافلا (مهعز ىف

 لطاملا م-هداقتعا و

 (لوقت )ينال مزالموهو
 يتلا اذنه تنآ

 ىأ (ضوءهلءفأال)
 ىول_ءفىئمردصال

 لنةّدسا اةنمْزأ عسي

 (هتفضأ ناف) ىبموهو

 (هتيصل) وم رعأ

 تاّقف) ةيقراظلا ىلع
 نيض'اعلا ضوع هلعفأال

 (ن رهادلارهد لوقتاك

 هرك ذامبااغلاريغنمو

 ليهشتلا ىف كلام 3 ١

 درت دق ضوعنأن م

 قععبوكتف ىذاهال
 هلوق هلعدشنأو طق
 شك ”ضوعام اعرأ ملف

 لثوعأ (كلذكو)



 فارغت_ءا ىف ضوع

 لوذ" ادبأ) لءقتسملا

 قارغ:_بالفرط اق

 (امزلا نم لبقتسأم
 ىئالاب صتتالا مئأالا
 ام (ثااثلا) ىنتالو

 داو هد و ىلع ءاس

 (ماللانوكسب لجأ)
 مي-جلاو ةرمهلا فو
 ةدحوملاب لك اجف لاشي و

 عوذوم(فرحوهر)
 (ريلا قدصتل)

 ايقتم وأ ريانا ناكات شم

 تاسيثالا ىف (لاس#,)

 ىننلاف(ودب زءاج)
 ف(لوقَتف دي زءاجام)
 اعب دصتامهنم لكن اوم

 (تقدصى أ لحأ ١ علل

 ىرشْتزلا لوذاذ_ه
 لافوةعاحوثالام نءاو

 اهخاىئغلا ف فنصأ ا
 فقر نوكجتف عنك

 دءوورم1تا دعب قد درصق
 دعب مالعاو بلطلا ادعي
 وعدعل هدف ماهفتسالا

 نير درصاو زو
 ى املادبقودي زماقأو
 بلطا اوت شل ابري-هنا

 عقال ليدو ىلا اريغت ب

 نعو ماهف:سالا دعب ٍ

 ريكتادعي ىد سوخالا

 دعي علو جذ نمنسحأ
 اهنمنسحأ ماهفدسالا
 ءاحامم (عبارلا) هأ

 وهو ىلب) دحاومجو لع
 (باحال) عوذوم( فرح
 ىأ(ىن-:زلا) مالكا
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 صام لعف(درو) دٌلياعتالماللا وادا قاعتم (ديكوأل) ودروفف رمغلا نملاع(ادئازو) ٠ رمدشل اوعشمال
 ديكوتلادثاز فاكتلادر واهب ىنعي دل يا«تلاو فاك هب_ثتيبلا ارب دقتو فاكللا ىلادوعب هيفرتة سم هل ءافو
 نيسالازاودتاراعُا ىرخأ رك ذوةران ف اك-ااريمضْث اورو رضا دّدبلا ىلع ىل«ةلارعإلا لومعممدقف

 نملاع(ا«*١) وف اكتلا ىلا دوعب هيفرتتت م لعاشااتئانثولوعفمال ىنبم ضاملعف(لح«تساز)#«فرخل اىف
 اذل_جأ نم) ونعىلعفرامعم(ىلءو)رخؤءادة.م(نع) و مدةمرس (اذكو) لءهتساىف رم: تلاريوا

 اذ_هلجأنمرب دعتل اووالط اال ه.ف ف لالاوهريدخ (العخد) ةلجوادت.م(نم)و الدتدب ناقلعتم (اههلع

 هيلعىطعانواد_:يلارخ (نانءا) وءياع ف وامعم(ذئموزأ ديم (ذمو)«نمام لعل دخد لامع بالا
 (ايلوأوأ) ةلجواهملا ثيحةفاضاب ضخ عضومىفلعاذلاو لعفلا نم(اعفر) هل وناكم قرط (ثدح)و
 لوألوعذموهو ىل_ءافلا نعةياينلا ىلع عفر ل2 ىاملوأ ف فلالاواعفرةلج ىلعةفواطعملوعفمال ءانيلاب
 قاعت«فرط (ذم) ولءافد لفتح وفوذعلوةلةراجفاكلا (ت'عل ) وىاثلا هلوعفم (لعفلا) و
 (نمكف) وارعب قاعتم/ىذمىفزو طرشلا لف (ارع)و طرت فرح (ناو)#لعافولعف (اعد) ر تن
 اههفل_صالاوءاغلاب ثنرتقكالذإو طرسلا باول او سؤ مأ دتبم(امه) و مد_ةمري نكو ةطبارءافلا
 سأل مذ (نيتسا) وهيلافاضم (ىف) و نمتسابمدقملوعفم (ىنعم) رنيتساب قاعتم( روضحلافو) نك
 فام مي ارسك,(نم) وديزب قلعتم(دعب و) بر وضحا ف ىف ىنعمام مني: ساورب دقتلاو فوذ<:هقلعتمو
 دي ربل عافلا بنان (ام) رلوعفمال ىنبمضامل_ىذىازلارسكت (دي ز) ونم ىلع ناذوطعم (ءاب دنعو) هبلا
 (انعدق) هلج وقعبب قاعتم (ل م نع) و:دثارلاامىلا دوعن ريم قعل لعافوا مو زكثو مزاج (قعالذ) و
 لوعفمال ىنبم ضام لف ىازلارسكب (ديز و #قالط الل هبذفلالاو لمعل تعنلا عض ومى لوعفمللءانيلاب
 (فاكلاو) هيلاف ذمءارلامضب (بر)ودب زبقلعتم (دعب)وامىلادوعبهيفرتتسسم ريمضلعافلا بئانو
 فوذمح هلوعفموامىلادوعب هيفرتت_..مريمض هلعءافو ضاملءف فكوةةطاعءافاا (فكذ) برو ءفوطعم

 برسلاءج رب هبل وعم ةدنغتل اريمضوام ىلا دوعب هيفرتتسم هلعاقو ع راضملعف(امهلت) ولءلم7 فرح (دقو)
 وب دقتوادتبملارب-ل اوعفمالءانملاب (ىكي مل) لجو لا+ اواو دعبهعوةو كلذ غوس وأدتبم (رحو) فاكلاو
 ضاملءف (تفذ>و)* فكيرالرا نأ لاحلاوامام ملي دقوامهرح ف كسف فاكلاو بردعبامدي زو تببلا
 لعافلاو ثدنأتالءاتل او صام لءفرح وةقطاعءافلا(ت رف ) لعافلا بنان (ب 20 وثدناتللءاتل او لوعفمال ىئبم
 (افلاو) هيلا فاضم(لب) وترعقاعتم(دعب) و تفذ ىلءةفوطع«دإ+!وبردلا دوعب هيفرتتسم ريمض
 تعن (لهعلا)ولءاف(اذ) وضاملعف(عاش) وهبلا فاضم(واولا) وعاشب قاعتم(دعبد) لب ىلع فوطعم
 للفت فرح (دقو)« واولا دعب لمعل اذه عاشور رةتلاو كل ذ ىف فال ا ىلع هل نابي فادعوأ ةراشالا مسال
 هيلافاضم(بر)و رن لعافلا نع ةياننلا ىلع عفر عض هوما (ى :وسإ) ولوعفمال ىنبمعراضملعف (رع) و

 (ىر) وهبلا فاضمو ديم (هضعإ و) هيلافاضم(فذح)و رحب قلعتمدن ءىنعع هل هلا لادلاب (ىدلز و
 وب د87 ىلع ىاثلا هلوعفم (ادرام) ولّوالا لوعفملاوهوه:.فرتتسملعافلا بئانو لوعغمال ىنبم ع راضم لعف
 هضعل ريخ هإج او ىرب 8 وذص نملاحادرطمور>اولىدعتت هن ريصمل 7 دقت ىلع :وةمماقى رن روكا تأ

 24 ني( ةفاضالا) <
 لوعفم (بارعالا) دانون ىلادوعب هيرتت مريع هلءافو عراضم لعف (ىلت رفذخحاي مدقملوعفم (انون)*

 زرخا ىلع فوطءمرمأ لعف (وناو) أ لءف(ررحا) ور رحاب مدقملوعفم (ىفاثلاو) ه انيسر وطك كلذو

 (نم)د

 7 ا
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 10131715 1 رش تا ا ها ا ل طه تان ا ا هت تاسست هل ٠

 فيفخعب (ال) ب اذل آف دولا ىف ةلدبملاة مطلان و: ايدك وهمس أ لءف(اذخخ) و وف م

 مساوهو هيلا فاضم (كنيذ) واما ةلصلا عضوم ف (ىوس) وفنوذ4#تعن ىع*الودومامواذخ قاعتمرمأا

 ىنعمال مذالا د و ىنعملا لاخلا اسر زاخو نم ىنعموناوىناءلار رحاو رب دعا فوذك هةعلو ى "اةراشا

 فاذا فذحرب دقت ىلع هلوعغم(الوأ) وهيفرختسم هل ءافورمأ لعف (صص*او) نينعماك : ذىوس ىذلا

 هب هلص* ملاءاهلاو ص صخنا ىلع ىوطع م نيذئالد تم مأ لعف (هطعاز وانه ميسقتو فطع فرح( وأ) وهيلا

 ة-ه>نءاضدأب واطموهوهطعاب هل عتمة نسال ءام ءاا(ىذأاب) وىناثاا هلوءفم( في رعتلا) لوالا هلوعفم

 يقي اضملالدأ ضح*اورب دقتلاوفوذ- «دثاعلاوىذلا هد (الت)روفوذ 4 تءنىذلاو صد الىبعملا

 دك طرمشلال عت ( هاش ')وط ”رمك فرح ( ناوإ + ءال”ىذلا فرعملاب فن رعتلاهطعأوأ هال: ىذلاركشملاب

 ىدوكلملاهلاف فاضاانءلاح (هصو) و هلوء«-فم (لعفي) و هباشأ لعاف(فاضأا) و نينك سلا ءاةئلال
 ادب ة,اريدخ لو ءفملل ىنبم عراضم لعف(لزعن) 0 ) :لزعب قاء:٠ (هريكد +نعف) و فوذ<2هةاعتمو

 هبا ناو رب د_ةتلاوءافلاب ءىح كلذإو طرشلاباوحاما ىلووزت عضم فري اوان اال ةافو دل

 ماكل اوءارلا مشل( رك) * هريكشت نءلْزعب لوب: لع لا :سالاوأ لا ىنعافصو هنوك لاح فاضألا

 ثديلاوخ قاهرسر اندم كنب سكس ل درا ا لوقاةراح

 فصولاة فاض !نمهملا فاضم هيىل هاما رايلاريهضلاو برب رور<*لعاق < ا( :تار)و فوذحت الوقلاب ركع

 ىلا ةهشملاةفصا افا ا نمهيلافاضم( لمالا) وانجارلتعئر ملا (مافع) وهف ةرم سم هل ءاقو هلوءغمىلا

 هسيل'فاضم (باقلا) وانمدا رآناث تعزوأ فطاعاا طاقسأب مظع ىلع فوامع٠(عّورص) وىنعملاىفاهلعاف

 انمجارلث اان تعنوأ ف طاعلا طاق ساب عّو رم ىلع فواطعم (لالق) و هعوف هىلا لوعفا ا مساةفاضا نم
 ىلا ةجشملاةةصلاةفاضانم«ءاافاضمةإ.> عج فوراارخ عاملا كفووإ ىهملاءاط ا رسسكم (للا)و
 ىدلكدت جراب (ةفاضالا وهلال جال عمت ] >اق ةومعسلا نسوا ةفاضالاةراشا (ىذوأ)# اهلومعم

 نيد طبارلاو ىذريهريجخوا عواواهمع اريد (هظ دل تام ةيم(اهعسا) و كلذ ىف فالإنا ىلع نام فطعوأ

 مدالاواهاومعمىلاةق-صااةفاضا نم مدقتام ىلاةراشا مسا ءاّل ارسم 9 « (كلتو) اها نءءاهلاهريشولوالا

 نيفرحام وكم ]اعلا مال ل<الوءاد -2:الا ىلع عن ذر ندرك دعما قرح

 رد_ملاةةاضا نمهيلافاضم(لأ ( دان لابد ع را ونعمو) ادتبا اريخ (ةض#ع)و

 (روتعم) وهل تعنوأ ةراشالا مسالثاب» :فطع (فاض' ارول دوت قاعتم(ىذب )و هلءاق فذ دعب هلوغذمىلا

 لعافلا بث انو ثدن أت فرحات !او طرم تلال او قا اعلا (تاصو) و طر فرح (تا) وادتءاارمدش

 ريخ (دعملاكو) تاصوبقلعتم(ىلا:لاب) دز وازاو- فوذ# طرمذل!باودح  ولعفلا فرخ لا ىلاع بر رب رعد

 (ىذلابوأ) د اهلومعم اة. لاةفصلاةفاضا نم«يل !فانعتل هلا نيغلا عاب( رجالا الو فوذ#ادتما

 0 ا ا ويش إو دج الشمل اك يق 0 مس د دل رو كت دال وصي يا اج تتوج 05 تحخا يلع 92 طخ رو دبر ءادجإ 1718 يلا ىو طع - 1 اج

 عفرلاب دي ز و فوذ لول راج ف اكلا(دب زك زك) دىذلا ةلدهع وذم عم في ذأ ةإج وداي لعافلا نع
 ىلادوءاه.ف رك سم ه]ءاقو هل أوعفمىلا لعافلا م. اةذاضأن مهسملا قاضم ( سآ ر) و ريخ(با راخلا) وأدم

 فوذادةبااربخ مقاولا فوذ لوقاية .كعريخناوادتبملا ل + و 0 ارةفاضاب رو ركن (ىفا +1)وديز

 فاشااريوخا 00 :ل!ناكردصءوهوأ دتيم( من و كو يىلاط اسأر نراذأادب رك

 (فاك )و فوذعتق واعةموهف هناصة: تيد نم هرب بدين عطول (فصول 'يفر راهم٠لأىلا دئاعأ اهلا

 ردصما موك ثار هاظطلاو ىدوكملا لاق فاك ف مولاة لأنوكور دقتلاو هنت اكن ات 1-5 نءهرعدش

 0 يي يبي صح اا

 |١ هاذ يذلا ىلع عوفر (ىفاثلا) ولو ع هلل ىن» .م صامل ءف 0 ضأ )وفي تاب قله( هز قالا فواععم

 رس يلا

 ىنلاب ص:قو هنايثال (اذا) و نم ىلع فواععم(ىف) ومع -ة”وفطع فرح( وأ) و فاطمرب 1 6

 ادر_<)هلاطب اديفتو | ءانئتسا فرح (الا) ولي مو زكتع راضم لف (ملصا) ومزح وىفأ فرح (م) و طر لا ىنعمن متم فرط
 0 نعى لا (ناك لوعفم(ماللاد) فوذ<:ةراشالا تعنو غرفملا ءانةتسالا ىلع لع هاى عير فدراش او .( كاذ)و

 -ي

 ىلبل -ةاو'عبي نلثا
 انهىلبف(نءرتلى رو
 ىدنملا ثعبلا تئيثأ
 (وأ) ى-:لاتلطبأو

 انورةم) ىلا ناك
 قيقحل ( ماهقت_.بالاب

 عاقب دب زسيلأو ف
 اقوه ىلإ 1 لاقي

 مسثالاتأ 1 0

 ى الب 00

 (ىر رقتلاوأ عمن ىلب
 اولقوك ربتسلأ و )

 (انيرت ار ىلب (ىآ ىل

 كلذاذدرملاىنلاىردغ

 اولاتولس اع نءالاق

 مه كك اورفكلا

 رنا قيدصتل )نا

 عونلا) تابثاوأ نب
 هذه نم (ءاحام ىاثلا

 نيوه>وىلع)تاماكسا ١

 ف هر طا جس لاقي 0 :راثق)

 هطرسشل ضفاخ ل سم

 ايااغ(هياو<بوصنم

 اذا كتمركأ لب رءاح

 فاضم لءةدسمأل ف درط

 فاضموط رم“ دير ءاح و

 ضان قاتااد اذادبلا

 لعفوديزءاحاذ ان اود



 همشأاموباولا

 اذالهف بسا:لاوه

 نم ةمدقتم اذاو

 لسصالاو ريمخأت
 دب زءاحاذا كتمرك أ

 نأبااغلا ري_غئنهو
 مىضاحالاذا توكست

 نوكت نآو فايس

 اماذاوودع

 الفنو رفغ مهاويضغ

 الو طرمش انهل نوكي
 امل فاضتالو باوح

 مهر دعتل او اهدعت

 طرمشلاريغل

 مضغ قو نورذغت

 توك الاع بصختو

 رااملءمد_ةتاباوح
 (اذ_هو) اهنءرخأت
 هرك دىذلا في رعتلا

 عم( عفنا) فضا ا

 ةرابع (قش رأد)

 نرد
 اسمنا نيب رحم لوق
 نملبةتساما فرط
 (ىعم ه«قو نامزلا

 (ابلاغ طرسشلا) فرح
 نمه.فالف عفت هناامآ

 لماعلاو اذال ع تاس

 اهادام ةيعدتو اهق

 اياوجاهتلاتو اطر
 كلذد.فتال مهرابعو

 زحوأو قرأ هناامأو
 (اذاصةةتو) رهاظف
 لوخدلابهذه)ةطريشلا

 (ةيلعفلا ]هلا ىلع

 ىل_ع ةيئاسقلا سكع
 اذاه ون )اههف 2

 تناكف ءاهسلا تةشن
 وعام | ًاوناهدلاكد رو
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 ليات !امال طاشساىلءبصن عضومىف (معقون ارو هرم فاكو هي قلتم فصول وءدوج وىأةماثلاث اك

 جراشلالافو لا !عفشس ىلء او وأ ىبثم ف صولا عوفولىأ هعوةوا فاك فسولا ف لأ ىأءدو- ورب دقت لاو

 ءادتءالا عوف سا موكو ىراّرولالاقو ها لوالارم+ ةلج او هرمحش فاكو تان أ دةبم مقو ناوأ لد مما ملوكو

 (اعج واىنثم) وف سولا ىلع داع مقر لعافلاريعظل وة. طر ةزههل ارسم 'مدونا هلوقنمناو هرب فاكو

 عاهل ءاغلاريمضلاو ع .ةابمد_ةملوعفم 6 .دس) وئيثمىلا داع هس ىف ريمذل اوعقوفريمتلان ملاس

 مالك ها | 1 ليس اعبتذاف متو رب دقتل واحمل فصلا عضومف كاف (عسبت )نم مهلة اواعج هلو ةىلارثاع

 بر ,(اعرد) 5 هي ردصمنأاب رعأا» مات فذ>النياوالا ىلعو فوذحن ط كلاباو-اذهىلعو ىراّوهلا

 (اثينأت )ولوالاهلوعفم (الدأ )و هلعاف ( (ناث) ونينثالدعتم ضاملعف ب . كأ) وةفاك امول ات فرحات _ه

 طرس فرح (ثا) وىنارعالا نب اهدشنأ 5 ادجت انك ًاوالامىننسك اف 3 هلوقد_> ىلءىناثلا هلوعفم

 (فذحل )و فاضا ا ىلادوعبا عفرتتسمناك مساوهيلع م دقئامةلالدإف وذ هب اوج و طرسشلا لعف (ناك) و

 ىنعملاو هلالهأ هلءساذا اذكل هلهأ ىنعع ءلدرأ نملوعفم مساو هو ر ناكريس ءاهلا مف: (الهوم )رالهوع قاعت م

 لعافا ابئان (م-ا)ولوعفمال ى .معراضم ل هذ ( ف فاض هر ونفرح (الو) 8 فذعحلل اله فاضااناكنا

 3 مالا لوصوملا لصفوامذلس (دعا) ةلجج وداي قاعتم(هي) دى مءالوصو مامو فاضي قلعتم ( 2 (انا)و

 ها ىف طاق. ىلعوأيرقل اىلعبوصنمىدوكمملا لاق (ى ىنعم) هفركلا فال زئاءاهاو هععهتلصن نملا

 00 ْن ”مهول اد 0 د ا ال <, (لأو)

 2 0 الد ل حوسلوسممأ لال ىطاش اهلا

 ةفاضازاوج مهونامدرواذارب دقتلاوهياوج فذح طرم“ ؟(درداذا) د ها هسفنىلائشلاةفاضازاو>امد 2

 ري لوعفمللءانيلاب (فاضن) ةلج وهلا قاضم(ءاعمالا) وأ دتبم(ضعب دز#*# هلّواف هدعتاامىلا ئشلا

 فذع (تأيدق)ةلجوهيلا فاضم(اذإ وأ دتبم (ضعبو) فاض ة.فرظلا ىلع دوصنم (اديأز وادتمملا

 لاق (ادرفماظفل)واد#تيملا اريدت هنذابالا سفن ماكستالتآب م وب نات هلوقد> ىلعةرسكلاارءافتكالا اوعاملا

 نألو<و ةفاضالا ارك ذنعادرفم ىأ هتف صادر ةمولاحاظهافهرداط ىلع نو جحر نأ لكى طاغلا

 لاحادرفمىد :وكللالاقو ها ىنعمالاظةلادرفمىأ ادرفمىف ريعذلاوهوهيحاص لعامدةمالاساظغلن روك
 ًادتبم(ضعب در 5 ها زيدل دس ري شلال طاق ىلع ب وصنماظفاو كانى رد سااريمذلا نم

 | توام لو عم( )و امنإ ص لوعقملل ءانبلاب (فاضن) هلج وع لآ قادم ىعمالوصوم (ام)و

 هلوعفم( امم )ولالا هلوءفمهنوإطتملاءاهلاو نينثال ىدعتملاىلوأرد صموهو هلءاف (هؤالبا) وضاملعذ

 عنتما هإ_جوهبلا فاضم ( عقو) هلج وعنتماب قلعتم (ثيح) 00 هاط) و فود هلءافوىفاغلا

 (ىدعس ىاودو ىبل) ودحو ككلذورت اع ارفوذحادةءلريخ(ددوك ) )# ضعب ريخ عفر عضوم ىف هدعبامو

 نم4سلاف اضم (ىدب ) و لعاقو لعف (ءالبب ادشو) ريخاالا اولؤالا مم فقط اعلا طاساب دحو ىلع تافوطعم

 نعهمعضا لماعلا هن وعتلهفماالاو ىناثلا هلوعقم (ىلل) و هلعاف فذحد_ءبلؤالا هلو ءعفمىلارددااةذاضا

 جت هي دعمالوتضع هدئاز هروعلا تسدلو عض ولا لاق لمعلا ف لعفلاع رفردصملاو اردصم هنوكل لمعلا

 انما لوععم (ةفاضا) و برعلا مهو نيلءافل اريمضو اولاو نينثالدعتم ضاملعف (اومزلو)* ها اههندب لد

 (ذاو)لّوالا هلوعفم (ثح) وى دوكمالاة ال اومزلابالتفاضاب قلعتم (لخلاءا) و ريا نممدةمىفاثلا

 لوعفمال ءانيلأب (نوني)و طرس فرح ( ناؤن) لجلاىلةفاضاذاو ث حاومزلاو رب دةتلاو ث د ىلءعفوطعم

 (دارف )وه طرسشلاٍباو-لوعغمال ءانبلاب (لّقكت) وذاىلادوعب هبفرتتسمريعذ لعافلا تئانو طرمشلا لعف
 ىذلاو رعذملا نعرهظملا بان اقهدارقا لمثعذا نوتن ناو لصالاو «كلاف اضم (ذا) ولم ةعب لعافلا تان

 ىهر فضا ةءلوعقملا ىلهبدن عضو م ىفىعءالوصوم(امو) نب رهااغلا نيدامدعامتونيتلج فاه منوك هوس
 دب ك رح تت تتتتتللاااا2525:25252522:252525252522525225252222222222222930002

 هب راج
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 ا ا ا ذآ

 هيلا فاضملاو ٌضْفاللا طاق ساب وصنم (ىتعم) وامل -< عضومف (ذاك) ور دقمفوصو ٠ ىلع هن راح

 عض ذوماق كوكا هنالك وذاةفاضا”ىأ !فاضهءفذ> ىلع 0 مىدوك- لاق (ذاك )وفوذ<

 فاكللان وك: ناهجوالاوهنفاملمأْئءاف
 (ازاوج) وسأل عف(فضأ) هر ور لاو راك انيبفاضمرب 0 7 ىل_ءفوز<ردصا تعن لدم ىنةعاسما

 ( و )و ازاوجل+لاىلاذاةفاضاكة فاضا ىذمما ىنعمىفذاك ىذلا مهمملا نمزلا فضأرب د_ةلاو قاطملو عم

 متفل ا ىلع ىنيموهمتامز مسا (نيح) وفوذ<لوةىلا فاضمو فوذ<لعءفبب ودنموأ فوذ<نادتماريخ
 ا !!ىكحو ضامىل_ءفةر ورضضالرمص ةل اي (اج) وذ .ن هلحتىفلماعلا او ىئملاىلآةفاضال حارلا ىلع

 ىطاش ثلالاق هيفرتتسم لعافلا بئانو :لوعفمال بم ضام لعف 60 :) وه. فرت“ : مري هذ اح لعافو هل لق ةغل ىلع

 هتدرط اذاانالفتذينو# ازا توك دقو مان او ب وثلاث ةققح نوكدت دقو ديلا نمءاةلالاذينلاو

 ها ذاةفاضاكةفاطارب د ةلاواماءمدقت : 0 ؟: تعن هنا ىلعلاا

 نب اىل-عفوطعم (برعاوأ )و صأ لعف(ثءاو) 42# ها دعب أود رطءاسنيسعأ هنماذ هون :ع هن دعلأو

 لبس ىلءنبالىنعملاةوجنماضب أب ولطءوهو هب رةل ب رعاببصن لى ىم“الوصوم (ام) و ريتال هيفوأو
 رصقلاب(انب) ورمل -عف (رتخاو) ها امل (ابرحأ دز واي رحاب قاعتمىدوك-ملا لاق (ذاك) وعزانتلا

 لوعغمالءانيلاب (امنب) ةل» وهيلاول:مةفاضاب رو ريغ (لعف) وهيلافاضم (وأ:م) و رثدشالوعةمةر و رمذال
 (وأ) رلعخا تعن(ب رعم)و+-بلا فاضم (لعف) وب رعاب قاعتم/لبقو)# فالط اللاينب فل أو لعفا تعذ

 برعأورب دقنلاو فوذ <: هل |وعفمو أ لعف (فرعأ) روزع ل ترام (ادئيم) ومسةتو فطء فرح

 لعتيف طرسثلا ل_هف (ىنب) وءادتبالا ىلع عفر عضومىف طرسش مسا (نموإلا دّتبم لب قوأ ب رعم لعف ل. ةناك ام
 فرح ناوباو+لا طب رل ءاغلا (ناف)و حدالا ىلء ادم ما ارمدخا ملا ىلع عفر عضومى هل هلءافو وهو هدو مزح

 نلباهفنلو طرسششلاباوج مزح عضوم فدل هل ءافو وهو عرضه _عف لوعفمالءانيلاب (ادذه )و بصأو فذ

 م رعضنو موألا د :ةئلاوقالط دالادنفب فا ًاودو رفات ن :راق ريدم ن ءاواع::اموىلاعت هلوذك ءافلا اعتاد

 هلاك هن ًأطخاذا هثدذ أو طحت اذا مالكلا فدنفأ لاقي ومرهلا نهى ًارلا فعذوهودنغلان هدإصأو ىآرلا

 ةفاضاب قلعتم (لجما) وناثلوعفم (ةفاضا) ولْوَأ لوعفم (اذا) ول_عافولعف( اومزلآو )* ىطاش |

 ءاهلاممضي نهو نوعا دبا رم عفر رع دوم قف وذ < لوقا: :راح فاكلا (نوك )وهلا فاضم (لاعفالا) 0

 لاقاهلا اذاةفاضاب ضف عضومف (ىلتعا)ةلج و لبق ت_بمال فرط (اذا) و بعهدض نوبي ناهن ءرمأ
 لاق نين كون ازعاذا للا فو نيالا كبن احن مهطعأو كلفن نم هك ضف ىلتعا اذا نه ىنءمو ىطاشلا

 تع ةددشملا ءارلا تفي (فرعم) وهيل 'فاضم (نينثا) وف .ضاب قاعتم (مهفا)# ها اه رس ؟وءاهلا ضب

 مسايقاعتم ىطاشل ا لاقو ها رور 4 اوراخ ا نيبةدئازالو فضاي قلعت م ىدوكلالاق(قرفت الب ) و مهفمل

 هأ ىرقت :البنناحج فرعمنيزثا مهفممءال اكواد ةلك فيضأ رب دهتلاو مهفلةةبصوهو فوذ< ل عاف

 ىسم فرح 0 و)*اناك ىلع فوطعم (الكو) هيزعاشلاب ثان( رس ) رلوءفمال نم ضاملعف (فدضأ د

 فضتبلوعقم( (انأ) ود دره تع( ىف رعم] وفضي قاعتم(در ها وةيهاذلا الي موز هر <* عراضم لف (فضن) و

 ةلالدإ هي قاءئاارو ر_كىلاو فضاقلوءغمفذ._>وهناو> (فساف) و طر (اهتررك تاو) ىدوكلا هلاق

 وأاهتررك ناورب دةةلاوط رشووفاهتر رك ىلع فوطعم( ونتوأ )«ةذر ءمالاهعطاقرب دّقتلاو هع .لعمد قام

 !| الوباو>- وهو فضاقهبلعمد-ةنو طرش طرمشلا ىل_-عفاطعاب نالراقت هنفو ٌهف ”رعمالا هذضاقءازحالا تب و

 دب زمات نا هريظنو تب ,كرئلا اذه لثمةاككلا مالك نمهبلع تةةوامفر و طرسلا ىلع داو اعدت وح

 0 رسشلانافذح نوكي نا ىلع ردي ونياءفلا ىلع بترثم مارك الانا ىلء دعي وأ همركاذ
 تبهذمت اة نافهء!ءلوالا ةلالد| ضاق فذ._>وفضاقءازحالاو:ةناورب دقتلات رو ك<.3 كل ذزاحأ نميهذم

 ن وك ناز وع تاةودسفوةرانءاملارسك ىتبع است اودع هل وةك نافذ دعي مهرب لعفلا نا كلذزاسأ نم

 0| 1 1 1 0 0 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 0 0 0 ز >0 0 1 1 1 1 1 1 1 12 2 لا

 فذ نوكيوأءاملا فذ>-نمةءارقفرسن اذا لمالاو ىلاععت هلوقكءابلا نغ ةرمسكسلاب ىفأك اواعوف مونت

 ( بالطلان ير -9)

 (ثقشن ء«ةفنا ءانوملا اذا

 مع ١ لع هيةتاحخ دام

 روهجدنع (لوهعم)
 ناهس لع ىذا
 مءالا توك و(لعفلا

 الع اقهءلع ىه نلخادلا

 هرسشب قود لعفب
 ربدةةلاوروك ملا لعفلا

 فكقنا ءاهنملا اذا

 تاولثم) تةشنا

 :أ اف (تفامن :أ سما

 فوذ-22لدعفب لعاف

 رع_سقتل ١ هبط رس ىلع

 ثا ناو ريدقتلاو

 اقل ثقات .ءارغا

 ىلع مزاج اريغ طرشلا
 هلوحخد ىف مزاملا طريشلا

 جوفرملا مسالا ىلع
 اذ هوفو ذعث لعفم

 3 ل ناك تاسايقلا

 تاور_هاظف ريظنتلا

 همقف لالدتس اال تاك

 سقما طرشن ال راغن

 قفتاام نوكي نه باع

 فالح او ناهد |هءاع

 اضأ نا ىف ثباث

 . شفخلإلا كلذ فلاخماو
 مسمناف توف وكللاو

 اذاون الود نوزيكع

 ىلع نب_ة.طرشلا
 مهدن عه ماو ءامسالا

 وأهريخخ تفاعنواد ديم

 ل وك ذلاب لءاق

 فوذهلا وأ ني.ذ وكلا

 (دقو) شف الا دنع

 لبةتس ا نعاذا رمت

 انرط (لمعت_ست)و

 اًعلطم ( ئظامدلل )
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 اوأراذاو وحن ) لوالاف
 او_ذفنااوهلوأ راك
 نلاو وع ىاشلا ر(اهلا

 ل ةب ةراثو) ىوهاذا

 لو هنا رظنلا مفد نكك «وىمهتنالأ ىفلقنلا ةكرع دتعدال نم بهذ ىل_ءنينكا سلا ءاقتلالو::نمءابلا
 هلوةىفنا هيلا زن !لافاك فضاقءازحالاو د” تاوابتررك ثاو لس الاو مافالا عيمصتلريحخأ ةلاومم دقتلا ىلع
 ها ى : الاسؤ رارخأ ا ءاورك ذفىرك ذإاثءفت ناىثأ اريخانواع دقت ىرك ذإ|تعذن نارك ذذىاعت

 ون:لوعفم (ارخالا)وع باتلا عمرفتغي هناب وأ طرسثلا ىل !ءنا اودجلا ميد تزيح نم بهذ ءىلءىرح هناب وأ

 لون بأ د نما [ةوصوم) مهيقلعتم (هفرعملاب) وةفشمتاتوذلابدكؤ هسمأ ل_عف ( ندضخاو)
2 

 اهععاو طرشلا لعف (نكت)و طرمش فرح (ناو)اب روم دتبم(ةذداا)و مدقمربخخ (سكملاب و ص دخلا (ةًأسدافم فرحا
 ىلع وطعم (اماهق:- الوانه مةتوففطع فرح ( وأ ) واهي (اطرمث) د ىآ ىلا دوعد فرت: ريغ ناومجنلا اتحتالف
 باواللا ءاقنالرافاه.ذ ءذو ها ة :ركلاوةف رعملاىلاةفاضم ى:عن ىأن 0 فون ؟) اطرس لودلا (؛صتختو)

 هنن رض مهلوقد-> ىلع لك هلوة نم موهفملا ل يهكسشلا نملاحا ةاطمو ىبطاشلا لافو هم ىبنجأ ىلع 0 ىلغ(ةيمسالا لجلا) ىلع
 ىلاةفاضالا تناك اوسىأاعاطمةفاضالاب مالك ااا مهسف لمكي ةسماهفتسالاانأ و ةمظ مشل انأ تا ىنعي اديدش هديعزأ و ودن) مالا

 ( نيرطانلل ءاضي .:ىهاذاف باو> هل+لاو لءافورعأ لغذ (لك زدىغ قرأ نك ذل ةمدقتا ةفاضالا لع .ئاعا مي فرب هلا فةر 101

 ءاضن , وأدم ىسهق (ام )وءاقلارب دصن ىلع ةظفا اهملعهمدقتل هةاهتمى تا داك او ءافلاب ترقي نا هقدام ءآط هنوكلاوط سلا

 (ةفاضا)و برعلل ريع لاو لءافو لعف(او هزلاو) «كالط لالهففلالا اولك لوعفم(انالك لا) و لعك ؟قاعتم لج ااهلت لاةوهربد

 ريمض ه]ءافو ضام لءذرح و ةفطاعءاذلا( رق )وعدةتنمرخ - ,ملؤالا هلوعفم (ندل) واومزلالتاثلوعذم 1 ودعم نناكاذاةءلعفل ا

 (مهعزو بصن:قاعتم(اهم) وهيلا فاضم(ةودغ) وأدبم(سصنو) فوذ هلوعذمونداىلادوعب هنفرتتسم []] رقاذافتدرخو ف دقب

 هيلا ف اضاارف ةفاضان داب رعلا مْزلا وتدبلار ددقتو اذ: باري هلمهملا لادلاب(ر دن )لجو ردن قاعتم سقدتالا ءاك حدي زماق
 (اهفر رادتمنوكحندلاب ؛ (عم) و ثدلىل-ع فوط عمنيعلا تفي (ممو)#' مهعردن ندلب ود -غنضأو قاس اون ركلا لع

 (ل#د) خف ةلاب عمى ليلة توكسلابىأ | مموةفاسا عا تالاومزلا اووب دةتلاوادتبلاريخ (ليلق )وليلة: قاعتم أ اهباع نإ_ادلا ءافلا
 (نوكسا) و حتذ ىلع فوطعم ( رسكر وز هن _ءاشلا تْئان (منف ) ولوعفمال ىنمضامل ف فاقلاوثونلاب لاقو: از ىزاملالاقف

 نوكسل تعن (لصتب) ةلجو عزان ا ماضن بول طموهو هب رشلر يمك قاعتم كلعب رال تلخ دجاج نا

 نا)و ممضاب لوعفم( ريسغ) داناب عا ذلاع ملا عضومفردصمىد وكلا لاق (ءانب) ومآ لعف( ممضاو )و (و) طرسشلا با اوحف
 نمدثاعل اريهضل اواموإد (فضأ) و فضأب قاعتم ( )هل) و تمدعيل اوءفم( (ام) وط رس عال امفن (تمدع ١ ذاةةيق-ىفلتخا

 ىعانلانموأ ممضا فل _عافلان هلاح (ايوان) وريغىلا دئاعفضأ ىف ريعذلاو هلف ءاهلال اوم !اىلا هادا || نر ىهلهز ةيئاجشلا
 روع وهرب( رب ريغكا ( وأدتبم( لبق)«ائلص (امدع) وهلا فاضأ | ىلعةعئاوىه هوان ا, واذ: لوعفم(ام) وتمدغ 0 ىلع ( وممماؤأ

 ءاثبلا بحولاماههفق شيل نا« امال ىالاو هو عفرلاوس ونتلابو نب ونةريغنم مضلاب ريغو لبق طب طنض وأ ناكم فر ىهله)

 نيعتبفامهتءامونودودعبامأو ةفاضالا نعاهعطةلاحف اهلعن وكت ىباا ةلاملا ىلءاهرك ذهنا مضل هوو
 لمق ىلع تاقوطعم (تاهملاونودولوأ بس دءدو ها هرالا نزولا مق تالذا نب ونتريغنمرمضل ا اهذ

 ربيغك هلوذ ةلالدافوذحاهريدشو أ ديم. را در نبل 201 لاعويباوآلا ةثالالا عك ىلاعلا طاقساب

 هل ةتانلعف هوطعمماللا مضي ( لعو) قاطمل اوعفم (اضد 0 وها ريغك اذكهو ب س>ودع درب دعتلاو هيلع

 نر و ونييصان ىأ لالا عضومفردصمىدوكلا لاق (ايضن) وبرعال ريمذلاو لعافو لعف(ا اون رعأ أو

 لءف(اركس) وةدئاز(ام)و طرم هلا ىعمن عدم فرط ( ”(اذا)و ها ثني ف اراللا فدع لع ارا توك

 زئاجرك ليتر امش الا والم: ىلا دوعن فرات م ريمه لعاذلا بئانو الط اللهبف فلالاولوعفملل ىتبم ضام
 الوىدوكملالاق وب رغألوعفم (اليق) وفوذحتباوجلا واهلا اذاةفاضأب لحما ةرو رار كد هاج ورعشلا ف

 32 رّوبو ها امنإ_د(ار ل ذدق) ورك ذب قاعتم )م هدم ) دلت لع ةقواتم لرش ماو ضل !هبقروتخ

 توعنملاو يعن -١لوصوم (امو) انصن هدعب نمرك ذدةىذلا ورك اذاال فاو ع ًاوتننلا

 لاق (افلسض) وادتبملا اريخ (قأي) ان) هل وامت هإ_ملوعفملاو لعاقلاو لعفلان م(فاضملا ىلب )إو فوذ هي
 قاس قاعتم(بار ءالاف) واغاذ قلعت م( هنع) وامىلءدئاعل اقأبف ريعضلاع نملالا ىلع بوصنمىدوكملا

 1 ا 2 2 0 15 1 001110 اة 1 1 ا1لالع 31كلك

 اذاو

 (لاوقأنامز فرط
 لالا ىلا بهذةثالن
 نويفوكلاو شفشالا
 ىلاوكلامثنا هراتخاو
 دزيدملا بهذ قاشاا

 جخفلا وبأو ىب«رافلاو
 ىلا ىزءوىنج نبأ
 تاكا امو
 ثااثلا ىلاو روفصع

 ءراتحناو ىشابرلاو جامتزلا
 ح_علاو ىرشتزلا
 مهلوق هدهش ولؤإلا



 اهملااذاةفاضاب ضيفحش عض هومىثل اوءفمالءانبلاب (افذج) هل وةدئاز (ام) و ها قس وأافاخ قلعتم(اذا) و

 ىكب ىذلاهيل ا!افاضملا اوثيبلارب د_ةتوفاضم ا ىلادوعت هيف ا ةبم ريمض عاقل بث انووالط اللا -فاآو

 ريمض هلعافو ضاملءذ (اورحإ ولة: فرح (اسع دد)# فاضا اف د-اذابارعالا قهنعافلدتىلاب فاضملا

 7 وفوذ_-عرئاعلاوىذلاه ل *م(اوةنأز دل --وفوذح تءنوهو هلوءفم (ىذلا) وبرعل اىلا ع.>رب

 ١ هإةذ مهلةهل اوهىذلاك .ر دعت لمةةهأ ؟مهلاك اهلا انل لعحا ىلاعت هلو ى فاك ىكع# !لوطوماموةراح ف اكساا

 دوعلا_مفرت:سمريمضاهءءاوصتان ضاملعف (ناك) وق.ةع فرح (دق) وداعس تزاب بارعاىف ما شهننا

 (ام) و فاكسلاب ةرورحلاامةإ هناك دة ودبل فاضم(فذح ) وا هربت عضوم ف (لبة) وهيلا فاضااىلا
 هقاعتمو الط الإ ف لالاوامدإ د (امدقت) لجو فوز 4تعنهيلا فذةفاضان رحل ىقىعمالوطوم
 ىذلا فاضل! فذ_> ل.ةناك دةىذلار اك ه وع: ىذلاه ملا فاض ابرعلاحاعر وتيبلار دقو فوذ<#
 لاحوه ف وذ<لعاف مءابقلعتم ىطاشلالاق ( طرسشب ) و كارد سا فرح (نكلل )و هبلا فاضملا لعمدقت
 ةزههلا تف: ( نأ رو ها اذك ط مشب نيسّمام ىأ او رحلعاف نملاحوأ اذك طرشي استلمىهوقب أ ىذا! نم

 ةإجونوكيمسا عفر ]ف لودوم مسا (ام)و اهببوص:+(نوكي ) وىرد صم فرح نونل انوكسو
 (ا)و اهملا طرمش ةفاضاب رحعض هومىئاتا صوناونوكي ريخخ (الئا)وامةادل اوءفمال ءانملاب(فذ-)

 امةل_هلوعف هللءانبلاب (فطعدق)ةل بوف طع قاعتم(هيلع) و ىعنلوصومامو الثامعقاعتمغيفضقلاب
 ىنيمعراضملعف (فذعو)# لج فطعدةىذللالئا ب ثفذ-ىذلانوكطرمثبرب دّعلاو ماللابةر ورجا
 لّوالا نملالا عضوم ف ىدوكملا لاق ( هلا )لعافو لعن (لّوالا ىس)و) لعافلا بئان(ىناثاا) و لوعفمال

 اهلا اذاةفاضايرح عذومىف (ىل_صتي)و لصتيب قاعتم (هن) و هللك ىلماعلا رارقتسالاب قاعتم(اذا) و
 ةفاضاي قلعتم (لثمىلا )و فطع ىلع فوطعم ( ةفاضا او هلا فاضم( فامع) رفد قاعتم( طرسشإ ) ودع

 ىذلا هل صلوعفملاو لعاغلاو لعفلا نم (الؤالا تفضأ )لج وتغضأب قاعتم( هل روهيلا فاضم (ىذلا)و

 هلوعفمىلاردصملاةفاضانمهملا فاضم (فاضمإ وزحاب مدةملوءفم(لصف)# ماللاب رو اريمتل ادئاعلاو
 امهلص(بصن)و لصافا!ىلعةعقاوةلوصومىدوكملا لاق (ام) وهيل !فاضم (لعف) و فاضمتعن (هبش) و
 نموأامنمنالاح (افرطواالوعفم) و لصف ل_ءاف يهوهيمن هرب دةتفوذ<لوصوااىلادثاءلاريودلاو

 لعف(زحأ )و ىسهتناافرطو الوعفم هنوكل اسف ه.وصنمفاضملا لصفي تأزحأ تيبلار دّعتو فوذهلاريهذلا
 فاضم(نيع)و بعبد لعافلاب ثان (لصف)# ميمو ز<تلوعفمالىن.مع راضء(بعبو مزح فرح ( لول مآ
 فاضملا نم فاما نيعل الصفي نأ بعد لو ر دةتلاوهقلعتمو هلوعفم فذ>و هلءافىلا رد.هملا ةفاضانمهنلا

 ضاملءفوهو هيلاعم(ادسحو) لولعملا ىلعةلهلامج دقت نم هلماعيىلعمدةم ل -اللوعفم (ارارطضاو) هيلا
 ادحوب قاعتم(ىنجاب) و صفا 'هعح صول عال! نع ةيارذلا ىلع لملاع وف صرت: همريمضهبفو لوعذمال بم

 تع ىلع فوطعمةر ور ضالرصةلاب( ادنوأ )و ىذجاب ىىعفوطعم (تعنب ) وانه ميسقتو ف طع فرح ( وأ ) و
 جي( ماكستا ا ءايىلافاضملا) ع اراراطضاءادنب وأ تعنبو أ ىنجاب لصغلا دوو رب دقتلاو
 (فاضن) هلسو فو ذ#توعنمىلءهب راحو لا فاضمىمجسالوصوم(ام) و رسك اي مدةملوعفم (رخ 1)«
 في رعتدلا مالوىلا ىنععربملا مالودإ هلا قاعتم(املل) و امل هاهمف لوعفملل ءانبلاب فيضأ خسملا ضعب فو
 مساومو زو مزاح (كيل) و طرسشلا ىنعمن «2*فرط (اذا) و أ لعف (رسك )و ةجرتلا فم دة:1!دوعال
 ةرورضأل فوذ*ناوملا واهلا اذاةفاضأب ضخ عض هومىةإ+اوا هرم (الدعم) وامولا دوعب امفرت سمك

 ملاذاهلوة نمل ىلع فوطع مكي وأ )* مارىلهفوطعمةمعملالاذلاب (اذقو) فوذتادةءلريدش (مارك) و
 ما (ىذف) و نينبا ىلع فوطعملادلا رمدمكد ( نب دن زو) اهرم تنونلا فب (نينباك ) واهفرتةسماهعساو كل

 ثلاثأد يم (اهكف) و مضلا ىلءىنيمفرط (دعب) وناثأدتبم(ايلا) و هلد كوت (اهعيج) ولأ ادتبمةراشا
 ىلعدثاع لعافلا نع ةيايخلا ىلع ع. وف :رملاه فرك: تملا ريهكلاو ثااثاا ادا ريخلوعفمللءانبلاب (ىذتحا )و
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 أدب زر نا اذاف دك خ

 واو نارك ء الاب

 ناكم فرطاذا تناك
 ىلاتح اال نامزوأ

 اهل ىف لمعت لماع

 لمس ءنالثاو بضصضخلا

 اذاواهلءقاعفاهدعبام
 اقرط توك تآلطي

 افرح ن وكس نأ نبع
 ” ميطرسشلا اذا نم لكلو

 عضاوم ةيئامعفلاو
 عيدا دقو) اموصغع

 اذامث ىلاعت هلوق ىف
 ضرالا نمةوع دوك اعد

 (نوجرهت متنأ اذا

 ةطرسش كوالا اذاف

 ةلعفوإ_جاستيلو
 اهتءاوةيئاخل ةيناثلاو

 عوذلا) ةيعمأ هل-ج

 نه ( ءاحام ثلاثلا

 ةثالث ىلع) تاماكلا

 ةعب-_سوهو هجروا
 ا مفلاقف ذااهادحا

 نمىضمامل فرط ةزان
 لخدتو )ابلاغ (تامزلا
 ةيم»الا ( نيتاجلا ىلع

 وحن ) لوالاف ةيلعفلاو
 (ليلقمتنأذا اورك ذاو

 ادرك ذاو) وعين اثلاو

 الل مك ذا
 اهنأ كالا ريغ

 لءةنسمال لمعتست (

 ذان روأعل ف وفوغ

 ) مهقانعأ ىف لالغالا

 نال اذا ى_ءعانه ذاق

 لبقةسملعفاهف ىلماعلا

 ران اهفلاقي )د



 اذا (:ًاحافم قر
 أمشي . راند عب تعلو

 ىانأا دب كلوةكلوالاف

 جير غلاءاذا قش

 (هلوةك )ىئاثلاو

 زيطراواربحت هللارد ةّدسا

 هير

 ترادذا ارمسعلا!هنيبق)

 ( ما
 وأ تامز فرط ىهلدو

 ىد عع ف رحوأ ناكم

 دئاز فرحوأ :ًاحاشملا

 (و)لاوق أ دكوتلل

 فرح ةرآن ل اهنف لاعب

 ةلرقك )نيعااب (لبلعت
 مولا مكعمني نلوىلاعت
 ف مكنأ (متم_اطذا
 توكرت_ثم ناذعاا

 مويلامكعفني ناو( ىأ)
 تاذعلا فكك ارثشا

 تدلل ف( لجال)
 مال ةلزنع رح ىه لهو
 ليلعتلاو فرطوأ ل .اعتلا

 مالكلاةوق نمدافتسم
 نم(ةبناثلا) تالوق

 تءاح ىلا تاداكلا

 (الر«جوأ ةثالث ىلع
 مااد دشتوماللا 2

 ااو_عفاعف لاه ف)

 فرحو رمت ءاجدي زعاج
 دو>ون (دو>ولدو>و

 *ىجتدو وأدر ع ىحت
 ل اوندلاممصتختو)ديز

 (ىذاملا) لعفلا ىلع

 انرحاهنوكو حمالا ىلع
 هوس تهل حا
 ىسراةلا بهذو)
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 دئاعلاو لوالاربح ,ريخو ىناثلاواوهتذ نمءاهلا_بلادئاعلاو ءايلاوهىذلا ىناذلارع_هريخو ثاانلازاوهقف
 5 ارعال صاح اذهىذتحااعهقفاه رعب ءام !ااهع «ةعإ رالاهذوفر دّمَتلاَو وهبلادعب ةفاضأب ,رور<*فوز هلا

 ىذت :-اهريخ عبار ًادتيساومقف ثااثأ دئبماملاو نان ًادتبماهعمج ولأ أ أدة.مىذ ى طاش !!لاقو ىدوكمملا
 ايهدعبابوعانلا اواوهتذءاهاهن ههءلعدثاعلاو ثلاث لاري هلجلا اولعافلا مام مئاَعلا ىزتحاري_ذهيلادئاعلاو

 قرغثا هرثك أةضفاه-رس كسرف كلوقنازو

 وون ذك ناك اذاوهذلاعأ ل 2 .اوهبثب دتفاعأ ازكك' لاغ مثدذ_ة>اكنلوذ نم مرت هانعم ىذتحاو

 ىلع مالك ١١ اذهراصفى درء اه دعب امواهعيج حواهه. هرم

 لوعفمالىنبمعراطم(مغدنو)« ها هريغلا فارصنالازودعو ىدت :ةم خفلا 0
 ىلع فوطعم ( راولاو) ماكسنملا ءايىلا دوعب هيفن ؟ طلو كار ىلاطتم (هيف) و لعافلابئاث(ايلا)و
 هرمسفي فوذ_<لعفب ل_ءافلا نعةبا.ذلا ىلع عفر ل ىكوصوم مسا (ام)و طرس“ قرح (ناو) املا

 ل_ءافلابئاثو لوعفملل نيم ضاملعف (مض)و هبلافاضم (وازإو امةلص عضومف (ليث)ومض

 ل_هوبلطلاباوجىفمو زر ءاهلامضب (نه)و طريشلا اود ( هريس كاف وامىلادوعب هيفركت سم
 ولو سو فا ذاانوهنوهبناهنم نهبونالوة نهج 9 نادرب دعت 7فوذحتوأ بلاط س هن هل مرالا
 (م-) وب مدقملوعفمماللارسك(اغل أو) «دارملاتاوفل فعضاذا ني نهو نم هنا ىلعءاهل اريسك 0
 ًادتيم (اهالقنا) و ها نسعناقلعتمىدوكل 11لاق(ليذهنءرو ءةمافو) ماللادب ثق لسن را
 ريهضلاوعاب فلالا تءاقناف ءابفلالا تيلقلوةتفد>اولئدع: ةفنياثالىدعتملاب لق عواطمباةنار دصموهو

 رلامال طاق_-١ىلءبود:مءانوىدوك-ض1لاقو هلوءفم (ءاب) وهلءاقر وصةملافلأ ىلا دئاعلاه لا فاضملا
 ردصءبالةننالذوذ_ثوهوا مالقناب قاعتمروصقلا فو يطاش !!لافو ها !مالقناريش (نسح)و

 لعاف مساب قاعتم ل , دهن عون. دهازلا نمهيفاوناكو ىف هز زاوعلاقين كاهتلص ىفام._لع ملقم الف لوصوم

 هيلعاهعدقتو أ دتباان ملاهلا ء ىحناذودش هقو ها نالقنالا نملاح

 «(ردصاالاعاز#
 ١ قل مرسم أ لاعف زمهلا تفي (قكلأ) دقتلأب مدقملوعفم ( ردصملا) وقحلابقاعتم(هلعشب)#
 (ناك)و 5 ريش فرح(تا)و «ردصملانملاو -1(لآ عموا ادر<#واافاضم) واضنأ قلل أ, قاتم( لمعلا

 توكسو دةزمهلا خف (نأر ولعسفاتعنلا عضومف (عم) و ناكمس | (لعف)و فوذت هاو و طرمشلا لعذ

 عضومف( لع) ةلجر فوذع اهتعنونأ  ىلءفوطعم (ام) ومع ست هدو فاطع فرح ( دأ) وهباافاضمنوملا

 (ردصم) ومدقمرمخ ( مسالو)هب ردسصملا ىلع ب وص:مىدوكملا لاو. .ةلوعفم (هلخ) 0
 هلءاقىلا فاضمرد_صموهوهءلا فاضم (هرح) ولمكقاعتم(دعبو) « رخو مل هدم (لعز وهسيلا فاضم

 ىلعدب :اعرمغلا قرتت_مريعض لعافلا بئانو ىذا لص لوعذمالءانبل أب( فيسضأ) هل جو هلوعقم(ى دلا)و

 لكن مرآ لعف(لك ) و طب رلال_صخ هيولوطوم ا ىلا دئاع ل ىفري_مذ!او ف ._ظاقلعتم (هل) و ردصملا

 لوعطم ( هإ-ع) وبص:د ىلع فوطعم(عفرب) وفطع فرح ( وأ) ولمكقلعتم (بصنب) ومما ادب دش

 ىطاشلالاقو رع ةبلوعقما ىلع بصتل<#قلوطوممسا (ام) وهيفرتة سم هلءافورمأ لعف(رحو)#«لك
 (ام)وامةل_ 5 سَ هلح ول مك بسن 1 لوالاو ها لعامل بانا امولوعفمللا.بمرحتوك تأز وح و

 رم هريعد لعاقلا بت انولوعفمال بم ضاملعف 0 .اوعفل ا ىلع بدن لى ىك»الودوم

 قاعتمولودوماهب]سونال_اطلانالرم ؟لعفن روك تأ !اذه رحف زو<الواهتلصوإ+او ةيناثلاامىلا دوعن هنذ

 ءارشبالا ىلع عفر لمى 15 ممسأ 0 (نمم) ةفاضالاب رح ىذلا عتب ىذاارحو رب دهتلاو ف ردع

 ا الاف) ونءىلادوعن 4 .ةرام مربع هلءاقو طرم ثلا لعف هنا ىلع مزح لت ىف ضاملعف (عار)و

 مدالا ىلع ًادنملا نعرب تاما ىلع مف رنا فاو عشرا انو عار بد ار لإ 00

 1 طرسشلاب اوح هإ+ او نسحوهفورب دعت فود أدنبام(نسف)

1 
 لامعا) 5



 نجح ثك (هوعباثمو
 نامزال (فرطاسمنا)

 ىف ىعااف (نيح ىعع)
 مع نجلإكلا
 امهثرحت ىغةقيف ورع

 ريغرهو داو نمز ف
 لاقيزةرات (د) مزال
 ىل_عءتل داذا (امف
 ليوغعف) عراضأا

 فرح تاذعءاوةوذناسأ

 ةرماءاو 3

 «(لعافلامسالاعا)

 لعف(ناك ) و طرمش فرح (نا) وربما عضومفىذلا رار: الاب قاعتمىدوكىلالاقو فراغلا ىلا لةتنملا ريهضلا نملاحلا عضومف(له-ءلايف) ومبلا فاضم(لعاف) ورخؤمأ دبس( مسار مد هريخ (هلعفك )*
 مساىلا دوعن هضمىريعذلاولزءعقلعتم (هيضهنع)و لعافا ام. ىلا دوعن اهفرتةسهاههاو طرشلا

 ريدر ور لاو ىفىنعتةفرط لزعتىفءابلاىدوكسملا لاق (لزعت) وفوذ# طردلا باو و ل_عافلا
 ةلإلاو ةرمذم دقاهدعب ولا ءلاواولا توكت نأ لمح وناك ىلءافوطعم نوكي نأ لمت ( كو و)« ىسمتنا
 فوطعم (اج وأ ) واماهف:داىلعنافوطعم (اةعنوأ ادن فرحوا ) ىلرلوعفم (اماهفتسا) و تاكمسس ا نملاح
 (نوكل) ولاقت فرح( دقو )وة فص ىلع فوطعم( ادن سموأ ) واح ل عاف نم لاح (ةفص)وهيلاعحاب دوىلع

 تدح (قنلمزح
 ىأ (هبلقو ع راضملا)

 (الصةمايضام) هنمز باق
 اعقوةملاجلاب) هنقت
 لابتسالا ىف ( هنود
 ىف (ىنعملانا ىرت الآ)

 (هوتدذيلمما) لاثلا
 ن الاىلارباذعااىأ
 (مقوتم هل مهتوذ ناو

 لاعب ةرانو) ليعتسملا ف

 .هلزت ءانكتسا ف رحامذ

 دل قة تاتسالاالا

 تولع مناف (ليذه
 مهل أود ودىف 0

 تاعذ امل هللا لدن

 الاثالأسأام ىأ اذك
 ىأ (ءفمواذككلعف
 الا ىب_ععاملءىحننمو
 سفن لكن ا) ىلاعت هلوق

 ةءارقف ظذاحااعامأ

 ةءارق ىهو (ديدشناا

 ةزجو مماعو صاع نبا

 ىزئالأ) رفعج ىنأو
 لاس فن لك ام ىنعملاتا

 ةضان ناف (ظفاح اهلع

 لو) الا ىنعع<-.فاسلو
 راكحناىلا تاغالا

 تثيح (كلذ ىره دوجلا

 ةلج وهيلا فاضم(فوذ)واهربد (تعن)و لءاقاارم.اىلادوعداهمفرت:_تماهع«اوةصقانلا تاك ع رام
 (ىذلا) و قةس!لوعف«(لمعلا)ون اوكي ىلع فوطعم (قك سف ) فوذ 2تءنلوعفمللءاذبلاب (فرع)
 اهععاو طرمشلا لعف (نكي ) وطرمم فرح( ناوإ# ىذلاةإ ص لوعفمالءانبااب( فدو) لج وله عال تع

 ىلع فوطعءرجاب (هريغو) ىذثراب قلعتم ( ىذملا قف ) وم بلا فاضم(لأ) واهرم (هل ص ) واهمقرت م
 ادا ىلع هعد.ةةزوحالىذلا رولا لوه«٠مدقاهنكسل ادتبأا ىلع لخدتتا افلا ق-ناكو طرسشلا باو> ربداوأ دتبملاةإ_>وآ دةبااريتلوعفمللءانبااب (ىذترادق) هل جوعبلا فاضموأ دتبم ( هلاسعا) وىخملا
 وأ لاعفموأ ) وصاخلاثم ىلعالعهنوكك لذ غو وأ دتبم (لاعف)# اهردصتلةاعارم هءاعتادةرو رمذلل
 درف ا وء_.لعفطعامو ادتباربخ (ليدن) و لب دين ناةلعتم( لعاق نءةرثكف) ولاعف ىلعنافواطعم (لوعف
 هلءاقدع راذملعف (قدسيف * واب فطعالةاءا صاماو ريهط كلذد عب ةكتالملاو ىلامعت هلوقدح ىلعامارم 1

 ف(4) رقدسل ةملوعفلا ىلع مدن ل<#فلودوممسا (ام)و وات افط اعتاادحأ ىلاد وعل هنيق رئسسم
 قوز ةلدلاهيقاعتم اباوصلاو ها رجلا هيقلعتملا رارةتسالاب قاعتم ىد وكملالاك (لعنم) وامتلد عطوم
 ىلع فوطعم نيعلارسكوءاغل اعتب( لعفو) فوذحت هعبانو هل ءاق(اذ) و ضام لعف (لة) ولقب قاعتم (ليعف
 لعافلا تئانولوعقمأل ىىبم ضام (لعح) وهيلعمدقملعح ناثلوعفم( هل ثم) وهلا فاض# (درفملا)و اهتاص(ىوس) وءادتبالا ىلع عفر لكشف ىمجءالوصوم (امو)#« لعفو ليعف ف لمعلا اذهلقورب دقَتلاو ليعف

 ىدوكملالاف(انميح) رمكملا ىلع فوطءم(طورمشلاو) لع قلعتم( ملا ف) وراسل الا
 عفر عطضومىاهدعب امو لج هل واهلا ثي>ةفاضايرح ةذومشث(لع) هلع وددت ازامازه ىلعو لع قاعتم

 باول اوطرشلا لعف لعو لعب قاعتم ط رمش مس | حن اوان أ لهتكت و تدبلالوأام هودىذلا ًّ نسبملا ارمحش
 سأل ف (ضةخاو) بصنالوعفم(اوأ:) وم-يلا فاضمةزمهلارسكب (لاسمالا) و هيقاعتم (ىذب) و صل عف (بصناو) ب طو رسشلاو كسلا ىف هرذملا لثم لعجدقوهف درف ىو امل عاسةيحرب دقتلاو فوذ
 الومعم نالماعلا ع زانتي نأ يحح هنالاههاعزانتضفدخاو بصن انالاق نأ ىدراغلا ىلع فأل وةىلعز وع و اول:لاممالا ذب ضف اورب د_ةتلاو بصن !ىلومع! نالثام لا هةلعتمو هلومعم ف ذحو بصنا ىلع فوطعم
 ىك“الو هوم (ام) وىذةة؟قلعتم (بصال) وادتبم ( وهو) هفالخمطانلا بهذمنامدقتواههط وأ
 ررحاو)«هاو-رةتساىذلا بصنل ضةةموهورب دقتلاوأدتبااربخ (ىذتقم) وامتلض (ءاوس) وهيل! فاضم
 (ىذلا) ووإ ذف هنال فذح مثه ريعد فر رحال عودي رقل ب صن اهيذ لمعف ) عيان ر اعزانت صالعف(بصناوأ
 فوذعادتباريخ عفر طوم ىف فوذ2 لوقا: راج ف اكملا (ىنةبكأ) وئذلاةلص(ضفخنا) ةلجو هيلا فاضم
 ةفاضا نمديلافاذم (هاح) وه. فركة سمريع هلعافو مدة مرم هنا ىلعةر دم ةعضل ع وف م لع اف ما ىئتبمو

 هأح ل < ىلع فوطعموهوأ ل فوأ نو:مفصورام_ضاب ب و دنم(الامو) بصنلا هل هج هلوعفمىلا:فضولا

( 

 كل اوةك كلذ ١و 0 دعتل اونءةلص(ض)ةلجورخؤمأ ا م لا هلك ل اود هوم مسا مما - (ند) 1 1
 ررت) وهسبلا فاضمة _صقان ةذرعمو أ بصقأت :ركذ (ام) وادم (لكد) 5 الانو ةأح ىنتتيمض منىذلا 1
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 ريغالا ىنع؛ الناإلاف
 هعيسوةخالا ىف فورعم

 وأو ءاراغلا كالذ ىلا
 فنصأ | هلاقامو ةديبع

 هبو.يسو ليلختا 1
 امذح نمو كا سكياو
 اظدح ل نم ىل_عة
 ىفاننا اىلع م دقمتناللاو

 تاماكلا نم(ةثلاثلا)

 ةثالث ىلع تءاحىتاا

 نينكتف:( عن هحوأ

 يب دصن فرحا مف لا ةءق)

 (رخنادءب تعتواذأ
 دب زماقوت) تدثملا
 ام)و < ى:اارمإلا 6

 فرحامفلاشب ودب ز ماك

 دعتعقواذا مالعا

 ماق لهون ماهفتسالا

 فرح )اسف لاقي ( ودير

 3 -عب ) تعتواذا(دعو

 لاقينأ ( وع باطاا

 (تالفىلا نس ) كلل

 (اهثيعنمو) منلوةدف

 دعب (مال_ءالل) اضاآ

 ىلع هلو ماهفتسالا

 رعوام مد ليز
 اذهو مناولة اقر

 من*ىبنو هو( نعل
 هيلعهش مز مالعالل

 منلاق هناف ( هب ويبس

 در موقد طهاوةدع

 ةماكلا كاذل 2
 هنا ىلع ءاجامم (ةعبارلا)

 ةرجها ارمسكيى أ )هج وأ

 ةففملا (ءايلا توكسو

 باو_ج فرح ( ىهو)

 توكستف (منالزتبر

 ءانبلاب (ىلمعت) و هيلا فاضم (لعاف) ور رقب قاعتم (مسال) واهل هل_صوأاا ةغسص لوعفمال ءائبلاب
 دوعن لعافا! نع ةبايثلاىلعع وف صهيفرت“_بمريمض لّوالا هلوعثمو نياثالى دعما ىلمعا ع راضملوءفعال

 ىاهدعبامر ىطعي هل رىامع.د قاعتم (لضاف:الب) وهياافاذم(ل وعدمو ىناثاا هلوعذم (مازو لكولا
 ريش (لعفك) دأدتبم( وهذ )« ىلع رت: سااريوضلا أد: ىلاريكلا ء تن هدئاعااو لكما ريش عذر عضوم
 ربخدعب ريصخخ ىطاشاا لاق (هانعمفف) د يد! قاعتم(لرع_فدالز و لعف تعنلوعشهللءانبلاب ( مص) و
 ها ىنعلاىف هلاقذاوم هنوكلاسفلوع_فمال عيص يأ مميسيف ريضلا نملابللا عضوه ىفىدوك-لالاقو

 لاق ىناعملا فور فورافلا قلعت زاحأ نمىأر ىلع هس ؛ذلا ىنعم نماهفامل فاما اًملعتمن وكن أزو<و
 ةهيبش لاح نا عمو اسيايوا مطر ريطلا بولذ ناك هب هلو فلا ا ىف لمعب نأ همم شنلا ف اا فا
 ا ديل ريحت عفر ع_ظومىففوذ لول ةراج فاك ( ىلععا اك)و ها ردحأ فراغا ىف د[ هيلوعشملاب

 هدعباميلا هيارعا لّقنا دم ىع»الوصوم ىطعملاىفلأو نينئالىدعتب ىطعأ نملوعفم مسا ىطعملاو فوذ <
 لوعفملاوهرللادوعن لعافلا نعةيا.نلا ىلعع وفصويفرتتسم ريمضىطعملافو فورا ةروص ىلع هنوكسا

 يطعب يذلا كلوقك كاذورب دّتل ارا ذتبم اريح عفر عضوم ىف (ىناك) ةلجوىفاثلا لوعفملا (افافك ) ولوالا
 للف (فاضن )وليلة تفرح (دقو)و فارساريغنمناسنالا ىفكءامفاةكلاو ىطاشلا لاق ىفةكبافافك
 قلعتم(مساىلا)ولعافلانعةباننلا ىلععفرعضومىلوعفااىل ةراشامسا (اذ) و لوعفمالىن معراضم

 اذه فاض دقورب دعتلاوضفاخلا عزب ىلع بوه:م(ىنعم) وفوذ 2«ةاعتمو مسال تع (عف”سه) و فاض

 ادتبارمخ عفر لعتىف فوذ تلو ةراج فاكللا (د ومسخك )و ىن ملا قي مفترض رمد ا ىل!لوعفملا مسا ىأ

 دعب كلذو ىنءملا ف هعوف سه ىلا لوعفملام.ةفاضانمه لا فاضم (دصاةملا) ومد ةمريتدوهتو فوذخ
 هيلوعقملاب هشنلا ىلع مسالا صتو لوعقملامساب فودوملاىلا عيجرب ريم_ضىلا هع دانسالا لو
 ضعخلابدصاقملادو# مثبصنلاب دصاقملادو#مت عفرلابهدصاقمدو#ع رولا لصالاورخؤماوتيم (عرولا)و

 «(رداصااةينبأ )ع ضف ب صنلا نععرفتيوبصالاهنع عرفتي و عفرلا اعف لصالاو
 دوو لك زالاوهاذهادتباارب (سايق) و مالعالا لبق نهنزولااذهوادتيمنيعلا توكس وعامل ا حقب ( لعق )دع
 ىد وكلا لاق (ىذنم) وهيلاردصءةفاضايرور ف وذم تعن(ىدعملا)و هيلا فاضم ( ردم سيكا
 ادئيارمح (درك ) وميلا فاضم (ةثالث) وىدعملالعفلانم لاس هنارهاظااو ها ردصمنملاخلا عضوماف

 ادنبم(هناي)وهتعن ( مزاللا) ولوأ ادتيمنيعاارم بكب (لعنو)# هلماعادك وم قااطمل عام (ادر)وفوذ <“

 ريسخ(حرفك )وهباب نمءاهلاامهنيب ط١ارلاو لوالاربهربخووهو ىناثل || دبا ارمش نيعلا تف (لعف) وتان

 (هتعنمزاللا) ولوأ ادتبمنيعلا فب (لعفد) 5 حرفك ىلع نافواطعم (لاث وىو<و) فوذكادتما

 (ادعت)و ها فوذل عفبلوعفموأ ىدوكملالاق مزالل فرت اريمذلا نملامملا ىلعبصنلاب (لثم)و
 ادتيملاريخلوعف هلة جورخؤمأ دم نيعلاو ءافااممضب (لوعف) و مدة مربدن (ه) و قالط الل فلالاوهملا ف اضم

 نمالاحت وكب نأ لوالاو لوعف نملاحلا عض هىمىف ىدركملالاك (دارطاب)و هلنمءاهلا امهتنب طبارلاولوالا

 نيئيشفلمعنال فيعضءادتءالاو داواهحاصو لاذ |لماعنا حدالانال ر ورهلاو راسا ىلا لّمنملاريهضلا
 هب ويدس نع ل هنو هاذعم وأ ههعش وأ لعفلا الا لاا ىف لهعد الاغنأ و نيتعامحت نيه نم ف .كفةدح اوةه- نم

 فوذ_<ارةءاريخ حار ىنعع ةلمهملالادلاو ةمهقلانيغلا,(ادغك )واههحاصو لاحلاىلماعفال_تا ارح

 مزاللالةىلادوعب اهيفرتتماهمساو مب موزج(نكي )و مزحو ىف فرح (م) وذي ردصمةيفرطظ(ام) ودع
 (رداف) ونيعلاوءاغلا حف (انالعفوأ) وةلوعفمءاغلارسسك«(الاعف )و يفرك سم هل ءافو نك رد كيتصرر

 نافوطعمءافلا مضي (الاعفوأ) و مالكلا ىنعاديك ون ىبط اشلالاقو زيغطاعتا نين ةضرتءمةلجس ل ءافو رمأ لعف

 راج ماللارسك, (ىذا) ولوأ لاعففمرب دسقتو فوذ لا:عن هنوكءيءادتنإلا غ وسوادتبم (لوأف )ب الاف ىلع
 1 (ىدالتاثااو) فوذء ادت. م ) اك وغيلا ف اضم (عانتما) ويحام ىنععىذوا لم 5

 الا ل

 تتصف نين 2:
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 ةطاس

 ا

 مال ءالورمألا قد دصتل
 تلاطا ادعولوريذتسملا

 هل او ىضتقالوعفم (ابلغت )و لءافو لعف (ىضنقا) وةرسكلابءافتك !تاثلانمءابلاف ذورححشو ادئبم
 ىلهفوطعم(توصاوأ) ورخؤما دة بمءاذلا ضب (لاعف)و مدةمربةرورضالرصقلاب (ادال) «فذلا لد
 ْ 1 فوامعم (انوضو) هلءاف ىلع مدغم له” لوعذم ارب واد از تاهو تا اا مذنب (لعثو) ادال
 معن يادي ز برضاو (!| نيعاامضوعءافلا تشب (العةلز ر فصاعلا طاقسا, ةلوءف ىلع فواطعماهضذ: (ةلاعف) وادةيمنيعلاو ءافلا مشب | ديز ماق لهودي ز ماقأمو ]| (ةلوعن) «فوذخادتما رمش عاهلا ذب (لهضك ) ول لعافنيعلارسكو ءافلا تف ( (لوعفلا)اريس لغ
 : [|رورعف وذ ةلوعمة لاو لعاف (ممالا) وضاملعفءاهلا مضت ( لمكنك) وهيلع ضامامو ةلوهقو تل

 بجالانءاوعزوهينشتلا| مت#:(الزح) وادةبم(ديزو) صالا لو-كالوقك كل ذورب دعما اوما ي فود داري عفر عض 0 فاكلاب
 ندع عت امنامنا 6 ىلءعفرعضومف ط ةم-ا (افو) *صالا لهس ىلعةفوطعمرمخلاو ًادتبملاةلجوادتبملارس ىازلا مو مخل
 الا) ةصاخ ماهفتسالا | قل عاف نم لاح (افلاخ) وامن عرمت عفر عضو مف هلءافدوهو مزح لش ىف طرسثلا لعق (قأ)و ءادّمالا
 نم معن فرات (اهنآ | مزح ل<فربلاوادتءا نم( لقذلا هنابف)ةلحوامةلص ( ىضذم) هلجو ىععا لوسوم موا غلاب قلعتم [انارر
 صن اهتوكتيد | اناا أدل جو ءاد إلا ىلع عفروشومف ا لوصومامنوك" ”نآ لمت واط ردتلا ىاوسبا مم لع

 (و<)اهدعب (مسقلاب || اهموعفة.طرسلا اهبثن ةلوول اامنالرمت اق ءاقل !تلمتدا ازا تعري لقثلا هياض هل اونا
 كنو.نتسن وىلاعت هلوق ا رابع ةماخل اءاط ا نوكتو نيسلا عصب | اضمك اراراباو 1 لخدناكرع_هاىءافلات اهندءال ذاناهماهعاو
 ىأ ل-:) وه قحأ |( (ةثالث)وهياافاضم(ىذ)وادتمم( ريغ )و احتمل ىلع فوطعمءارلارسكت (اظرو) ف وذعتا تل
 ةماكلا(قل هنا روأ ادار ريا لكان اوم ةيانثلا عوفر (هردصم) واد: ملابس لوعفممسا (سقم) وهلا ىذةفاضأب
 ةراحن وكس نأاههحوأ : سدقتلاو را ع لعافلابئان(س دقَتلا) ولوعفدال دحاف ىت-)هحوأ ةثالث || ى مام لعف سدقو فوذ لوقا: راج ف اكنلا(سدةك )وس ةمءردصةثالث ىذراغوإو دقتلاو كر لصغ نيعءاجامم(ةسماخلا) | 0 طبارلاوريغربخ نإ اوامد ةمارب_تسد ةموارخؤماد_:منوك, نأ زوو كلذف مهونأ
 رهاظلا ) 46 رصلا | 0 (الجاو) ريوهظتلاوةتدملاو لام اةاكو يارا ةكتلاو مسالا ىلع لخدتف أ قارات“ 00 0 ك1 رن مرمأ فاكلارسكب(هكزو)# ريهطتلا
 ايف ىلإ ىددع نوكتف || مكب (ةامحت )وهدم فام لؤصو «مسسا حا وقنا مز وع وتالي مقالا لا
 هياغلاءاتن !ىلعةلالدلا | نمىلادوعب «يذرت:_تمريمض هلءافو ضامل فمع امته (المحت) و هلماعىلعمدةمرد_صمنم ونتلاومكملا
 رعفلا عاطمىت-وأ) | المت لمت ىذلا لاا ل_جًاورب دةتلاو نمدإ ص هلءافو المت إو قالط لال+_.ففلالاوةلوصوملا
 ىأ اهليقاهف لمخاد [| 6 ماقاوهمزلتماقاناكاايماقأ نمرمأ ةحو:غلاةزههلا عاقب (مقأ) وف طع فرح ةثلثملا ءاثلا مشب (مث) و هلماعل ارو قو نيس جبلإ دك ومقال و عقم (ةكاهت با)و يلا أقل ذاهلابذاعتسا نمةمهتلا لاذلاب وهو لعاقو رمأ لعف (ذعتس او
 اهتمدئاعلاو ىناثلا !دتيملاري (مْزل)َةلوتانا دتيم(املا) و فرحا هنمفوذ ارد ضال اىلاةراشاوهولوأ |١ ادتيم(اذ) و مْزا ىف ريمضا!نملاح(ا.لاغو) هلماعلدكو مقلط ءلوعشم(ةماقا) واهماةرالاهاذأاضنأ ةالضاأ
 لاقواملاءهتمْزلءاتلاردصأ ا اذهو در دقتلاو فقوذدنلاادئاعااولوالازم_هتدري_تووهو مزلاقرتتملاريمشلا
 مدقملوعفماذو هرم مزلو ادتماتلان وك نأزو<و مزمل مدةملوعفما:اوهرتخ مزلو دم اذوىدوكملا
 ه.ففىناثلاامأو لصالا فالخو هوريإل!لومعتهرعتوادتماانيبل صفا اهيففهيلاام-!نملوالاامأ ها مزملا

 ىضتعم اذهاهدعب

 لخادوأ هْنَع خراخ ا

 لاوةأ ىرخأ حب راخوةرانأ

 دريملاو هن ونيس بهذ إ

 ىلا ىلعوب ا هركبولأ أو |
 نهذوناثلاىلا هبا كتو) | روالذدر م ادم اريم ىلا! دن مالعف ناكىتهرمانانالا د: لا ىلع معد ةتزوحالىذاارعإ!لوهعم عدت ناسحوبأ تهذولوالا 1

 ل سوا || ىلوأ هلوم مذ ع اريخلان اك لعفا!اماذااذك د مظانا لوقف دق: اكل غاشلابستليالعلا دتمملا ىلعمعدقت
 نملوؤملامسالاىلع) 0 قم لعف(اكتفاو) مآ لعف(دم) وف وذا - اهل عدئاعلاواموإ_دلعافل اولعطلا نم لخدت(و) ثلاثلاىلا ||(“ الا لي داود ؟ مرة موه ةمهنا ىلع بصت ل جف ىهلوصوم(امد) « فرط ريغ ناكتلاج العناب
 اهنوكح لاح( ا مسدلو ه.اءلوالا ةلالد| ىفاثلا نم فدا لمة نمدملوعف1 لث اسم فو ذ هلوعةموافل ف دولا قتادنأ
 نموإاب وو (ةر مما 5ك 7 تكا )وىدوك 1 هلاق دع قاعتم (عم )ونيلماعلا ىلع لومعملا مقتل حالا ىلع عزانتلا
 نهر (عراشملا لعبا إ لف انك اانا ناسا ودرع الهال فذح (تاثلا ودبلار هك ةفاضاب رورج(كأت) و
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 ( ز٠ع) وو قالط لله .يف فلالاوامءإملوعفمالءاذمااب (اهن ف ا)ة لو ةلوصو مامواض أ دع قاعتمىدوكمملا || نيو ىلع كلذ
 اهلوتدمو فاكملا نيبل اوقلار دقت ىلهفوذعا دة[ رين (ىنامساك ) وهيلا فاضم (لصو) وعقتفاب قاعتم ىلا ىنعع ثا نوكتفإل
 توعنا او مضبةوعفملا ىلع بس لف ىم“الوسر» ء(ام) وسم أ لءذ( مضر ) ىناعص ا كلو ةك كلذو رب دقتلاو ل لسنة و
 موعلا ثعب رنمةعب رأ ةثالث ةلاريصب ىأ عسب رب ىذلا فر امض هرب دقتلاوام لس (ع-برب )هل جو فوذ لا م نينك ان

 ملاةلاو الط اللا!هات فلأوهبلا فاضم (الحاةدق) ومضب قاع: م(لاثمأ فز و ةعبرأ مهت ريصاذا مهعبرأ |[ نيا ا
 نوكسو ءافلارسك (لالعف)« ضعءبىلااهضعب موه2*ةعمت < ىأةمو (هوةلملم دع . 81 اح .عايةجالا هلسأ ْق ا ا

 ءاغلا تغب( لالعف ىلع فوطمعمنيعلا نوكسوءاذلا عفن( ةلءذوأ) وةفرعم هنأ مدسقتوادئبم نيهلا مجرب نأ ترب دقتلا

 ني:ثالدعتممأل هذ (لعجار) هيلع فامءاموادتبملاربحت عفر عسضومىف كوالا ماللا تفو نيعلانوكسو عراضلء-فلاوناي
 ىل«فوطعم (الزأ) وفطع فرح (9) ريالا وجم (ايلافإ لوألا ىف مديتمتولا 1 (بدقمل ١ وسر كا
 نيعلا قو مملامضب( لعافااو) ستؤمأ دنبءءافلارسكب(لاعفلا ) ومدقمريخنيعلا تشن (ل_عاغل) وابناث أ نأ نم روضملا ليوأتي
 ىتذاملالعفلا نم(ىم) هل وهلا فاضمىب ل اوصوم(ام) ولوأ ًادنبم( رب ريغو) 5 ىلع فرطعم | نارز 0
 ادتبملاريسةمذرعضوم قل وعفا اولعافلاو لعفلان م( هلد اع)ة لو تان ادتبم( عاملا وامل ص هلءاقو كار

 طبارلاو لوالارمت هريتو ىفا ثلا دةبملاوةيلعافلا ىلع عوذرملا لداعف رثد_تملاريهذلا امه طبارلاو ىناثلا 3 ل 0
 7 الب دع هلناك هلداع ىنعمو ىىطاشلا لاق ةءلوعفملا ىلع ةيوصنملا هلداع نم ءاهلا امهندب 3 1 0

 ذلاوهليدءلاو هلالي دع هتلعجو هن«ةنزاو ىأ اذكباذكتلداع مهاوق نم هلصأو هذ سا..قلل لاكتالو لةذلابالا 1 ا 1

 ” كادر بوءاقلا من( هلعفو)» ها ءاعألداعب هنالالدعلدعلا ىمم4_:موردقلاونزولا ف كل داعب تامزلاىل 7 57 7

 | ار دادتسءافلا اركب ةلعفو)ة دك لودو دقت فوذتأ دبا ريحت ميلا تغب (مساك 0 راد لعفلا هلا ةارلا
 قاهزعواهردصىراست ىتااتاردالا ة اج نموهو : ا م 10 5 ودرع 0

 قلءاغلانملاها عضومىفوأري-نا فلماعلارارةةسالاب قاعتمىدوكملا لاق (ري-غف)## بارعالا اع 0

 بلاى طم حاص ىنهأ(ىذ) وانلق ريغ فوباوطلاواذكقاعتم تالثلا ىفو هلوةب ريع هناالا رارةتسسالا 1 00 0 0

 . فزحلاثدنأتلةاعارمثالثلان معاثلافذ_>وهملا ىذةفاضأب روركخ (تال-الا)روفوذ_نامهتوعنملاو م 0 0

 لغفلاريغىفةنئاك اخوك لامعا ار ةنئاك : :رااورب د-ةتلاورخؤمأد-ة.م(ه راا)و مدل ةمرجد (اتلاب)و 1 و 00

دشد) ردانوهوهفورح نود لعفلا ىنعم نمذلااهلماع ىلء لاح |مدقفةئالثلا فرحالا بحاض سى 00 5
 ضاملءف(

 ةمجملاءاهل اسك( هرجلاك )وذ لعاف(ةئيه) و ثالثلا ىذريغىلا دوب هيفىفريمضلاو ذ شي قاعتم (هف) 3 0

 |( مةيخلا تالا او نيلوبفملار قيلعاملاءانمس اهنبأ ) ساك ف وذا دتباريدش )ن ك2 دقوإاهل 57

للالاقو لعق مس ع نملاحاعضومىف ىبطاش لالاق(لعافك (* م ض0 0
 غاصنم أ ”ألعف ) غص) وغخمإ قاءتمىدوك

 طرسشلا ىنعم ن ؟2*فرط (اذا) 1 د نينا ى؟(امولمتت)
 3 رسل اذانالط ثلا ىبعم نعاه د رحت ىلع ىنبم خص دقلعتمىدو؟- -١١لوقو هبا اوك بوصن :مهطرشل ضؤاخ

 ا وب ىنععةمانامئارهاظلا (نوكي )و نوكم :قامتمدوكملالاق الئ ) واهلي قاماهف لمعدال
 لغفلاوهو فوز 4ةفسص ىذو لاف م..اىلعدئاعاجذرهةءاهمءاو وكي رم ثالث ىذ نم طاش /الاقو

 ةل--و ها ازغكفرحأ ةثالث ىذ نم لعاف مسا توكيأ ذا لعا باه ثم لعاق مس اعصرب دعنا اواذغي لد ةمملا

 هيلعمدقتامةلالدإف وذ<#باوملاو لد .افعراضملا لعفلا ىلءاذا لو دواهملا اذاةفاضاب رس عضو مى نوكي

 ىصلا توذغنمنوكي نأ لف<اذغو ىدوكملالاف فوذاد:ءلرعخنيةمه#لالاذإ او نيغلاب(اذغك و

 ى ىن-ءموىلا ىبعم
 اولئاعفىلاعت هل اوةك)

 ىلا ءىنثىتح ىخرتىثلا
 َّك لمت (هتلارمأ

 هياغلا ىلع ىنعمان 5

 اكرر [تيلع لان
 لوبلااذغهمو ها امزالنو كلاسك ًاءاملااذغىنععنوك تأ !ل مح وايدعتمنوكمف هب هنن راذا نمللاب َ 5 0 0

 نيعلامضي (ثالءعف فر ولعافىلا دئاعرب_4 !او ريخوأ ديم (ليلقو هو)#عرس أ اذائمثلا اذغو عاطقنااذا نوكمنالا بأ تااغلاو 2 2 1

 (ل) وهيلا فاضم (ىدءم)و لعف نم لاح( ريسغ) و تلعف ىلع فوطعمني_ءلارسك(لعفو) ل. اه قاعتم

 .هسابق ريهخ يعلارسك (لعف) و فصولا ىلاد 0 ريمض«-.لا قف اضموادتيم (هءامق) وانهلاقتن 0 ارح

 لعفاد )د

 !هعيتوىوارمض+ل ١ ماشه
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 رسكت ( رشأ) وفوذحنادتبارست( وحن ) وفاثلا نمفطاعلا طانقساب لعف ىلع تافوطعم (تالعذ لعفأو) «
 (نايدص) و ون ىلفوطعم( ونو) ةء ةيئاعااودمعتلا دمعملاذا| 0 ارش رش [نموهوهملافاضم نيشلا

 ندوهوميلا فاشم(رهجالا) وو ىلءفواطعم (وحنو) شامعاذا ىدص ىدسب ىدص نموهو هيلا فاضم

 رسكو ءافل اخ تف :(ليعفو) ريد( ىلوأ )وا دةبمنيعلا ن وكسب ( لعفو) «سعشلا فرصبب ملاذا ارهح روع روج

 كلذو هرب ل#قت :فودع ا دةءل رم (مكضلاك )وى واب قلعتمنيعلا مضإ ( لعفب ) ولعف ىلع فوامعم نيعلا

 (لعفلاو) لكو هنسسح مت ىذلا ل.هلاو اظيلغلا عع ماضضلاو مضل اووضضلا ىلع فوطعم(للاو) مكْعأ 4
 ىنعع هنماليعف ناهي ذأ اذا مهلا تاج مهل اودوحت ممملا تشب د لدا مو هرمجم ممل ضن ( لج )و ادتيم هاذل اريسكت

 نيعلا متفب (لعفأو)« لب أ نمة-ءلاح هلج لج لعفل او هاوقاذه لعق ىلع الا لق اغلا نال وضل

 ىلع فوط ءمنيعلا من خف ؛( لعفوادتبملا اريج( للة ) و نيعلا مومكملا لعفلرب رع مذ اوليلةب قلعتم (هيف) وادتبم

 حرفك ىغ ىغعراذم(ىنغب) رليلقت فرح (دق) وهيلافاضم(لعافلا) و ىغببقاعتم(ىوسبو) لعفا

 (عراضاا)ومدقمرعس ( ةنزو)# لعافلا ىوسب لعف ىنغت دق ىف وعملاو ىنغن لعافنيعلا خا د : (لعف) رو حرشب

 وهواد: مع راضا اة نزو ىدوكملالاقوميلا فاضم(لعاف) وىطاشلا هلاهوخؤمادتبم ( 2 وهيلافاضم

 لعاف مسا توك نأ لمتح و لعافمس -!عراشملا َنَز باصورب دةتلاو هريخ لعافمساو فاضم فذح ىلع
 ها لعاف مسا نم لاحلاعضومري-غنمىبطاش ُتاالاتو ها ةنرب قلعت :م( ريغ نم) ومدقمربةنز وادتبم

 كل ذومر دم 7فوذدحتا دة رمد (لصاوللاك )ووبلا ىذةئاضاب «رور#(ثالثا ( وكم ءلافاضم(ىذ)و

 رو رس (ولتم) وهبلا فاضم( ل )و ها عراضا!نملاحلاعضومفىدوكملالاف(عم) و#«لصاو 34

 فوطعم(مضو) رمدكن ملاح ىدوكلالاف(اًعلاطم )و هبلاوأةمةفاضاب روركش( ريالا ) وهيلارسك ةفاضاب
 قالط اللا ة مس فلآ و تعئدعب ثءن (اةبس دق) ةلجو ما تعن (دت از)وهنلافاضم (مم)و هأ يس

 ىلع د اعم_:مىف ريمذلاوىدوكملا لاقت: قاتم (هنم) و طرشلا لعف(تكف) و طرسش فرح (تاو)و#
 ةيلوععملا لعب زل ف ىعءالوصوء(ام) و ها ةئثالثلا ىلءدازامملا دئاعىطاشلا لاقو لعافلا معا

 ل رسكسا) ةلج وامىلاذ وعنأهمق رك سماه مس آو صقان ضام لعف (تاك )و فوذتابهمت دوعنماو تدهشن
 اهيفرتتسم 0 طرسثلا باو هنا ىلعمز ل ىف صان ضام لءذ( راص) وامة لصاهلومعمو ناك ةز جو
 لعافلا مسن نم تدفن او ربدقتلا اوهيلا فاضم(لوعقم) وراصربت(مسا) وه: هريمذ هيلا داعامملاذوعت

 فوذمتا دياي ةرعض ومى ل-:موةدئاز فاك !!(لثك ر ولوعفممساراص سكان ناك لاف ملا
 لوعفمةفاضاب رور<(قكالثلا) ومملا فاضم(لوعفم) ودرطاب قاهتم(مسافو) هلا فاذم (رظننملا)و

 فذحو دقتىلءفوذحاد:ءاربش (ت اك )وبلا فاضم(لوع-غم)ولعافول-هف(ةئردرطا) وهسيلا
 ر دقتلاونع رورعبفاضمرب دقت ىلع ضاملعف(دصق) وت اي قاعتمج فرح ممارسسك (نم) و فوضوم

 ضاملعن(بانو)«دصةرددمنمت1لوءفمتزوك كلذوقالثلا لعل! لوعفم مسا ف لوع_فمةنز درط او

 ٍبانلعافيحاص نعي( وذ) و بانب قاعتم(هنع) ووذنملاملاعضومفرد_هم ىدوكلالاف (الغن)و
 (ققفوأ) وهيلا فاضم (ةاتف) وفوذحا دتءارب ( وحت )و هبلا فاضم ني_علارسكو ءافلا تشن (ىل_.ىقإو
 نمرتك اهي عنب العفن الوأ واب فطعلل: اعاصتعالا د درفأو ىتذ وواتفل تع( ليك ) وةاةق ىلع فوطعم

 م (لعاذلا مسايةهشملاةفصلا)«
 لعاشل نع باث هنا ىلع نستس أب عوذرص (سح)رتف :ةهص (نسق-ا) و ادم ىدوكتاالاق (ةفص)#

 ريخ (ةهشملا) درع قاع:م (اع) و ضفالا طاو-اىلعبوصنم .(ىعم) و هبلا فا (لعاف)و

 تأزو<و هيلا اضم هنا ىلعرسسكملاب وةهعشملاب لوعم هنا ىلع علال ضزوع (لعافلا مسا) وادتيملا
 فصولان الر اننهلاف ا ضم هنأ ىلع لعافلا مد بارسبك هزي وجت فوىسمتن هريسة فصو ادتيمة مشل نوك

 | دقتوهريجةفسو ادةيمةهعسش !'نوكينأ ىدار !!لافاكرهطالا م لأ هضامريغىلاهت ةفاضا عقد لأي نو رقملا

 ) ٠١ - بالطلانرك (

 ددحاو

 (الاينمع نوع ) 7
 هلوقك ( ةيئانثتسالا

 3 اوذقل !نمءاطعل انسل

 / ةحاعس

 (وهو دوحت نأالاعأ
 ءانئتسا)د هوت نأالا ىأ

 دولا نال ( عطقنم

 نم سيل لام اهل: لاح

 ؤهوهنم ىئنسملا سند

 ةرثكللا لاح ىف ءاطعلا

 هعبتو ىب_مامدلا لاق
 ةراغلا لمتتو ىنوشثلا
 نأب ع ود ع الاروحا

 ءافتنا تأ عملا ن روكا

 ةادودعم كئاطع نوك

 ىلا زّرءةدامملا نم

 ية ةلاح فك ئاطعن مز

 ثالت ف تمطعأ اذافكلام

 كتدامعمتنيث ةلاطا

 (اثلا)هجولا (د)ها

 أ ( ىو وأن م

 (فطع فرح نوكت

 ديفت) نيبفوكالافالخ

 سسغ ند( مهلا قلطم

 ىلع ةعمال و تنل را

 م را عملا
 فوطعاانأالا )كلذ

 :طورشم) دع ىأ (اهج

 ّك !ةهدبا نب ساي

 راغلل ساس توك
 اكحوأ ةة.ةحام !(هيلع

 صالا وز قأيساك

 (نوك نأ ىنانالا)

 (هلهراع ) اممفوطعملا

 ق)لولعف ,وطعمال ىأ



 (ومغ فراك
 ىبحسانلاتام)كلوق

 ءاسنالا تاف ءاسنالا

 (مالسلاوةالعلا مولع

 مهو ىع قواطءملامه

 فرسشيف سانال هناغ)

 ىلا ةيسسنلاب( رادقأا

 ىناسنالا عودا لاك
 و ةءاندلاك («سكعو)

 ىتحسانلا ىفراز(كلوق
 نوما ا (نوماخل ١

 مهو ىف وطءملا مه
 ةءاند 2 سس انلل هبا

 :و-ةلاكو) رادقملا

 رعاشلا لاف فعضلاو

 متنافةكلا ىتحك انرهق

 وهدى عج( ةأكلاف

 هسفن ركست هنالريسلا

 :اكلافةضيبلاو عردلاب

 نونبلاوْ:ٌوَعلا ف هباغ)
 )ل |وةنو فعضلا فهنا

 تاك قيقا ضعبلا ف
 قواهسأر ي-ةكودلا

 ىنتبعأ) ىمكللا ضعبلا

 اهمذلك ىتح ةهيراجلا

 مدع 2 ) مم ااككلا نال

 هسقند 4ك

 (اهتزدك )اهلا هجاتحاو
 قلعتلا نماه ندا .

 ) 5 وا ىلإ شالا

 ىبتسعأ ل ]وت نا

 (اهدلو ىد-) 9 راخلا

 هسفنب لةّءسمدإولا نال
 هل.شةفواهم متاقريغو

 :فل .لوالا ل_.ةىااثال
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 مدقوةه._ثلياب فوسولا فذ ةلاهبىنعملافلعاف حن سس اة فص لعافلا مسا ةهشملاةفصلاه_.لعت بلا

 اهغوصبناةاعتم ( ٌرضا+ل مزالنم) د هبلا فاطموا د: ,مىدوكل !!لاق(اهغوصو)و« فرعملا ىلع ضب رعتلا

 نعارب+ امه دح الون ازور انوكي تاز وكيالد باودر لَ :وديلعمالكلا ذ داس ةلالد]إ فود <ثرع لئاو

 رك ذانمماهءوصو نسهسما مم لعاغل ارح نال ل. ءافرح ىلءاف :وطعمثوك نأز وحلو: افلا مد_ءلاهغوص

 ةفصةه_ثااةعصلاو دعم !اوامدةمارمخلا منوكر رر ل : ىلعةفص ل ءافو انعم نوكنأ !لمتعو ها بحاو

 قا مولودفلا مءادار ًاوردفم اقلط افرضاحن مزامزالل عذنمةغوصمو ن١ ما ىفا مباهاءافرح نسا

 نمهيلافاضم (باةلا) و رهاطك كالذوورب دقت فوزا دةبلريخ ( رهاطك ) واراصتخخا هشاعتم قوصوم

 مسالا بصاناف فوصوم اري «ذىلادانسالا لوف عذرلاب باقلارهاط لصالاو ىنعملاف اهعوذ ةرراةفلملاًدفاضا

 نءعرفت و بمالا<ذ :ءعرفتب وعذ رار هبلاةفصلاةفاضان ضخم هيلوعفا اب هنددلا ىلعا هدعب

 الن او بسنلا نودوهفالس ناك ناو مفر دما ةهجنامأد اغفال اةهح نم اذهضفحللا ب هالا

 تاقلارهاط ىلعف وطعم ( رهاظلا لج ) واهلكىلاض فاو بصنلا فو هللا ضعبىلا عف ةرلافدانسالا

 قنااغلاوهو راحتري :ريسغىاثلاو هلزه_ةل اراحل والا ناالا هلبقانعف مالك كبف م ل5ءااو فطاعلا طاقسأب

 لاباعفب (ىدعملا) وعيلامم .اةفاضانر ورع (لعاف) وهلا فاضم(مسا) وادتنم (لعو)«ةجشملاةفصلا

 وأ له عب قاعتم ىدركتلا لاق (د+لا ىلء)وادةبملارمخ عض ذومى(اها) راض افوذعح هقلءتمو نفوذ ثعأ

 هلوقف ها ريخلا هي قادت ىذلارارقتسالا ف رثمسملاريهذلا نملا ل! عضومافرارلا هيقاعتاعذالرار تمالاب

 رارشتسسالاب قاعتمامناث هلو5نالثلل ذو ىنحاب هلومعم نم الوصفم لمع ردصملانأهنم مزاد لمغب قاعتمالوأ |||

 نمالوصغمردصلا لم_هبالرهنماس أ توكمف لم_ىنال ف وذعقاعتماهل ناب م هريخلا هيواعتىذلا

 هلوقو ريو ايامهندد ل_صخدت هنالهعح رل لومعم هنارث ارسسلا لبت موب لاق ن م ىلع اددراذ_جاو ىنح ان هلومعم

 ناهمعلاذا حوج سه ىلع مي رذتريملا هيقاعتىذلارارقّتسالاىف رثتملاريمذلا نم لاحلا عضومىفوأ ثلاث
 ثعن(ىذلا)و 5 اعجارهدلا كدنعىداؤ ةثاف وع هلوةكف اغلا فنكسو رار غن سالا نم لق: :اريمضلا

 ىذلاةلص لوعفمالءانبلاب (ادحدة) لجو توعنملانمفرعأ نوكيال تءنلاناللوأوهوهنملدب وأدعلل
 ىذلادحلا ىلع هنوكلاحاهل تب اثد اول ىدعمالعفلا لعافمس ا لعو تيبلارب دقو نالط الل ادح ىف فلالاو

 (هبف) امل -(لهعت )هلو هلءاقىلاردسملاةفاضا ع نمهيلا فاضملوصوممسا(ام)وادتبم(قيسو)# دحدق

 عضوه فىدوكملالاقلوءفمالءانبلاب (بنتح) ولوصولاىلادئاعلاوهىئبرو رح اريمل او لمعتب قاهتم
 ناكرد_مءوهوادتبم (هنوكو) ىنعم اف قرفالولوعفم امساةغصب بنت سنلا|ضغب فو ها ادتيملاربخ

 (ةسس) و هناصةن ثدح نم» ”- ساس تعا ولودوملاىلا م رب ريم وهو هعس لانش ةسخاملا

 (رجوبصناو) عذراب قاعتم( اهم) ومآ لعف( (مفراف)#«+#د ةدثادةناثدح نمدريخ (ب>و) هلجوهنلا قاضم
 اهالط وتلا ف عزانتلاباب نم سلو الوأهرك زين ءان شا مهدات مىفذحو عفرا ىلع ناؤوطعم صأ العف
 فاضم (لآ) و عم ىلعفوطعم (نودو)<لا فاضم (لآ) واهب ءاهلا ل عضوم اف( عم) عم) روسراغال

 لاو عزانتلا وس لع بسن ! يراسل هب ان قال رف رمت يعرج وسم (بوعسم)وهملا |(

 (اهاضم) ولصتاب قاعتم(ام)ود# امولد/لصتا)ة لجو بوهعم ىلع فوطعملوصومم.!(امو)هبلا فاضم

 بودنعم مفرافرب دقتلاو واولا ىنعع وأو لصتاامىلع فوطعمىدوك-لالاق (ادرجيوأ )و لصتا ىف ريهضلا نملاح
 رب دقتلاو مسقتلا نماهماب ىلعاذه ىلع وأو افاضم ىلع اذوطعمنوك نأ لمة< وادرجتو أ افاضماهب لعقاامولأ

 01 ]دعا او) ها درعتو فاضمىلاةغصلاب لصاملا سقف د ا ا

 4 :لافاضم(لأ) ر ةعصااىلاةداعلاام.فءاهلانءلاحلاعضومفف (عم)ورردت؛قاعتم(اهب) والب مو زم

 لو 0 مسالا قتغلراستلا ون كلامحب (اممن)و

 ةلجو الخ قاعتم (لآنمإ)واد,تيأردب فلوة:اكرصةريغنم مس هلصأ نا ىلعةرهاط ة ناب وصنم وك

6 
 ا

 0 ا
 ب و 9



1 
4 
1 
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 ةفصلابر رحالو رب د_ةتلاوةفاضايبقاعتم(اهملاتل) ولأ نمىكءف وطعم (ةفاضانمو)ه امتع (الخ)

 مزاج (لخعم) وءايتالاب عف ,عق رل ىف طرسث مسا (امولاهملاتلةفاضا نموأ لآ نمانلاخام*الأ عم اهن وك لاح

 ةاجوام و قاعتم(زاو+اب)وادتيم( (وهفزو هل: .ةاسثهمهفل فوذ < ىلع قاعتمو ادتيااريشمو زو

 تنرثقا كل ذلر طرسشثلا با 0 ادنيملاو ادني اريجخ مقو عضوي لوم ةملل انزل(
 ءافلاو ادئ.ملاري_تابمسو زاوملاب وهفةلجوءادالا ىلع عفر لف ايعساالودومامن وكي تار و<ةرءاقلاب

 *(ىعتلا )و ةمالعلامسولاو 5 درع داع تاس تناك اذالوصوملا ريش لشد
 قاعتم (دعب)و ظفات اذا قال نم لعذ (قاطنا) و فاضمرب رعت 1 نعل (لعفاب)*«

 اهتعنو هيلا فاضءبمعت مسا (امز و فوذعتقلعتم لعف أن م لاخلا عضومىف نوكينأ لمتتع و اضاأ قاطناب
 دازوب عن اذوأ اب يعدم عم ىلع ن كارد ءموهو ىطاش لاداز املا ىلعبوصنم ىراّوهلالاق(ابمعن) و فوذح

 فاضمفذح ىلع وهف بل |لعفءاشنا لحالىأ هلل اوعاموأ ابهعتم ىأ لاخلا عضومف رد صمىدوكملا
 كلرتشمانلق سا ةد.الاولاةناف مظل اذ هىفريثكوهر ضفاخلاا ع زن ىلعقطنابأب ودنمنوك نأ لمتح و ىسنا

 قطنا ءانرتحا|مىلعرب دقتلاوانب اوج .ووفؤكأو او ناك اف عامسلا ىلع وقوم الاح ردصملاعوقو نافمازلالا
 ىلع فوامعم أ لعف (ن ىح) و ريبختو فافنع فرح ( وأ ) و ةيبههتل ام دعب ان" ”اكهنوكلاحلعفأ تز ون بحمتاف

 اك”لعفأ نملالا مضومفوأ ئتقاعتم(لبق) 2 ْئح قاعتم نيعا ارمسك , (لعفأب) و قطنا

 بوصنمىبطاشلا لاق (ىل_فاول:و)#رو رعي قاعتمةرورضالرصةااي(ابن)و هيلا فاضم (رورحن) ومدقت
 ردصملافاَضانأل اراخن هو ىسوتن !لعفالاب /انأ هن وكل احهبصنا ىأ ةيلفاةفاضالاو هندصنا ىف ءاهلا» نملاخل ا ىلع

 اناتوانلزتتولود بيلا فاما نمافي رعتلا بست ت مالعاامنوز زواام صلات امدقتو : هر ونعم هلودعمىلا

 بودنمؤا7تارهاظلاو لعفأ للان 015 ر مقا هندصن ا ىءاهلا بحاص نناوةيظفاهةفاضا فصولاب لو وما اودصملا

 ةفاضانمهبلا فاضمنيعلا تف: لعف ولاه: ثالابأب نموهف هنررضا ادي وراس لتملا هرسفب ردهم لعفت
 ادتبمامو فوذ_لولةراحفاكسلا (اك )ودل .ةثاانوذلاب دك مهأ لعف (هنبصنا) وهلومعمىلا ردصما
 (فيأ) وبحمتلا ىنعمانمختلا مئدتاو ا ةركد هل ١ ويس لاةفاها.: عمى قاللاا.ءاو عامجالاب

 هل ول نال ف واق دزمهلا وذ اوال اوعقمةيثتلاب (انيلءا) كاملا وعل هبق ةريدسم هإءاقو عيمصلا ىلءضامهلعف

 اهل عضومالف ةلصاهدعب هل + او ىذلا ىنععةصقانةفرعمام سفح الا لاقو ادم ارم عنرمض ومىفانء امل ىف وأ

 رسب (فدشازز حتر دقتاب و-و فوذ_:ريواةامهماعو عذرلا هل خف ةفصاه دعب أموةصقأت :ركدوأ

 ريا ءانعمو هاففلهعابتأو ءارفلالاقو ر.سخلا ءانعمو مالا ناو رديلالاف مث عاجالاي لعف لادا
 فرورحن او ةهيدعتلل ىفاثل |ىلعو قدصايم. .اعافلا ىلع عفر ىفاهج ر ور ل اولوالا ىلعةد اًرعاملا (امه)و

 هريغلافو سنعلل ناسيك نبا لا ةف+_عج ص ىف ءالؤه فاننا م لعفلا فريت_سمريعد لعافلاو تصل كش

 مدقملوعفم(فذ_>و)#ةروريصلل لعفأ فةزمهلاو لثملا رش ىرح مالكه نالءدارفا مزْئلاامناو ب طاخحأل

 (هنم) و فوذحت فوصوم ىلع هيزاح ىهو هلوعفم لاردص ا ١ةفاضان مهيلأ فاضم ىك ب الودوم(ام) و جتساب

 سأل عف(عيتسا) وهنمري«داهدئاعوامةلص(تبمتت) ةلجواهر ورحثو نمنيد فاضمرب دقت ىلع تست: قاعتم
 (هانعم) وهبلا فاضم(فذحلا)و مذدب قاعتم(دنع) و مزح ل تىف طرسشلا لعف (ناك )و طرمت فرح (تا)ؤ

 حضو عراضموهو ناكر بصن عضوم ىف ةمهتملا داضأاب ( عض ١ هل حوامىلادوعنريوك هم لا فاضلاو ناك مس |

 هلبةامتلالدلازاو- فوذحت طرشا !باو>وة]معااداصلاب هتءارق دعب الو ىدوكملا هلاق خطاب حن 0

 نزعاك كاوهانعمناك نا هلءف نه: ت انع عن ىذلا م ءالاؤزح 0007 .لارب دقعتو انضام 5 شل نوكوهيلع

 ىلكعبوصنم (امدق) وهيلا فاضم(نيلعفل 0 ,قلعتم دوك (الكف) 0 هفذد حسأف فذحلا

 ردصملاةفاضانمهملا فاضم( فرصت )و هل عاف( (عنم) وضاملءفىازلا هه :( ؟«(امزل) و مزلهبف لماعلاوةنفرإ املا

 فرص" عنم مزلو تيبلارب دقتو كسل تعنلوعفمللءانبلاب (انمتج) ةلجواضنأ مزاب قاعتم( متع ) وهلوعفممملا

 بت ويدلغ, رشنو
 سوهو ) طراضلاو (

 اهنا ىلع قيطنم ىلك
 جدام لاش نا (

 ىلع هلوقا#م (هؤانثتسا

 3 اود حد) لاصنالا

 6 (دام وهماعىح

 (الف) هتامتءزانثتسا

 هيلع ىتح لودند حدي

 تأ ع هنأ ىراالأ

 ةيراخلا نبأ لاقي
 قلاعسنتع واهمالكالا

 ةلودذد مدعأ اهدلو

 تابوا (دراهف

 نأ) ىدسحدح وأ نم

 (ءادشب اف ح نوكش

 لخ دنن) مدالا ىلع

 ( ىلعءايشأ ةثالث ىلع
 ةءودمملا ةيلعفلا هلجلا

 (وح ىضابملا) لعفلاب

 اوفعىت>) ىلاعت هلوق

 لعقلابةءوديملا ىلع( و

 هلرق ( وع عراضلا)

 لوقي ىتحاولزلز و ىلاعت
 نسم ةءارقف لوسرلا
 ىلعو) عفانوهو ( عفر
 6 |وهك ٠ ةيعئالا هلجلا

 ءأم ىتج) رب رح وهو
 مدقت د قر (لكشأ هاجد

 ةياجملا ( عموهلدقو)
 ئذاملا)لءفلابةرددملا

 اهدنعي نأو :ة راح

 ف ر لتلاو ) رج

 اوفعنأ ىتحاوفعىتح
 لاهكلامز!لاقاذك
 لو حا! قتلا

 طافلس كلذف هل فرعأ



 ىلإ
 2 بشلل ل : هاي 1

 ىلعفيلا دراعلا هب لصتملاةنثتاريمضوهمفرت:سم هل ءافر سمأ لعف (امهغصو) # موت ماع دة نيلعفلا الكف 0 هع

 ريو هبلا فاضم(ثالث) و فوذ <*لعفل تعن باص ىمع ىذو خصب قاعتم (ىذن مز وهيلوعفم بعتلا

 الهوكي نأز و ونيتعندسعب ثعن(لباق) و تعثدعب تعنلوعشمال ءانبلاب(اةريص) و فرعلل ةاعا م ءانثلا
 (ىذ)و عسب رأدعبرخآ ثعن( ريغ) وثالث دعب تعن قرف ةانثملاعاتلا خاب(ع)لج وهيلافاذم(لسضف)و
 تعن ىنعااىفوهو ريغى لع فوطعم ( ريغو) و هيلاو قال ور هقلان (اه :1) وهلا فاضد

 ثعنلوعذملاو لعافلاو لعفلا نم(الوش أ ىهاضا )ةلجوميلاىذتفاشاب رزرد (فسو) وهبلاكفاضم(ىذ)و

 (العف) وهيفرتتسم هلعافو كلاس لوعفم (لودس ) وهيلا فاضم(كلاس) راضاأ اريغىلء ف وطعم( ريغو )ف هول

 تاثممأت ضف لد اقفرص:«فرحأةثالثىذ لعفن مبجتلا ىلعف صوري دقتلاو هيلا نفاضملو فلا ءانلاب

 دشأوأ) وظفالاةداراىلعأ دتبملادلارسسكت (ددشاو) + لوعفملل بم لعل الولف لعمل غصولا سبل

 دوعده فراس صريمض ف اخ لعافوهباع فطعامو ادةملاريخ(فاذعإة لجوادتنملا ىلع نافوامعم (امههمذ وأ

 هبا ةرورمادزا غنم

 فال ىضمد-قو)

 ( هب وةبردش او جا زلا

 ةلحل ىلع مالكتلا ف
 ةملكللاةبئادتالا

 ىلهءاغا#م(ةسداسلا)

 (الك) هدعوأةثالث

 ديدشتو فاكلا م»

 ةراتاز ف لاهف) ماللا

 |(ضعب) ىف وذات روعتملا مفاذع لو عفمهنا ىلع صن لك ىف ىم«ال ود ,وء(ام) وتاروك ذمار ىلا وشو( رخزو عد رفرت

 واددشاو تيبلارب دقتو قالطالل فلالادامتلص (امدع) ةلجرميلا فاضم ( طورشلا)وامدعي مدقملوعفم || يوتبسد لالا لو
 اهنلا فاضم: (مداعلا) وأدتبم  (ردضءو) « طورشلا ضعب مدع ىذلا ىمعتلاءانب ف اعامههشو أ دشأ نيرا رووتجو

 [3 بو ةفاشالا نع هعلشل ضلال بو بصتنن قاعتم (د عب اوهغلعتم فذالساك ف وذخت هاتوعتل اريأ | 05 (اوحاف ىلاك)
 هيلا قاشموأ دتبم(ورخ) و هيلا فاض ءنيعلارسك(لعفأ) وبعب بوصنم(دعب و) ادتبملارم(بصتني) || بر لوةيف): ىلاعت
 اءعدقتزوحجالىذلا ىلعفلاريلا لومعممدقو ادتبلازبجت(بجع) ةلجومرحب قاعتمةر ورضالرصقلاب (ابلاب)د دال
 |وعي ب صتني طورسنلا ضعبا مداعلا لعفلاردصءوتيبلارب دقتو هيف عسو يف فرط هنالؤأ ةر ررضللا دبا ا ىلع ||( ةاقملا هذه نع) رسرتاد
 | كحاب قلعتم( ريغا) وس لعف (مكحا) كحاب قاعتم (رودنلابو) « بحل عف دعب ءابلاب ورح و لعفأأم تانرانتالا اوكا
 اابجر زم (سقت) وةيهان(الو)امةلصلوعقمالءاثبلاب (رك ذ) ةلجوءبلا فاضمىم<الوصوم(ام) واضنأ هقسطت ىأ فزرلار دقت
 ةمازكت وك دقفةناغا

 ةداع_بىلااه#تي داثل
 افلا: (و)ةرخ الا

 داوم
 ىأ ةلزمع 0

 ىدقترىذلا اء] بص لقت ىنععلوعفمللءانبلاب (رث ا( هج ويرتاب قاعتم ( 4ه (هنم) .ونسعت» قاعتم (ىذلا ىلع)و

 |قاضم(اذه) وأد بم (لعف :>) + برعلا نعهنم لعن ىذلا ىلع سق:الو رك ذئىذلاريغلر رينلابيحا اوهسملا

 نلبس وصنملوعفمللءانملاب (امدةي)و بصنو فن فرح (نا)و 4 تعنوأ اذهل ناسف طع (بانلالومتلا

 راسخ هعوذصو لع_هلا نم هل او مدعم لعافلان عةياشلا ىلع ع وقر ( (هلومعم) و ىالط لاله يف فاالاو

 مزن سا ىازلا جفن (امزلا) و هلصول قاعتم( هي)ر هلوجفمهبلا فاضملاوامزلامدقملوعفم (دلصو وا دتبملا
 فرع وأ فرظ) و هلو عقم: /افاضااوأدتسم ( هلصفو) « هقيض1تا ديكو لا نون نمل دنه« سبق فلالاو مزمن 00 ةرمهلا رسم

 هلي هيقاغتم (كاذفر وأدتبمىدوكملا لاق(فلخلاو) ادن_ةبااوبحت(لمعتسم)و هلصفن ناقاعتم( رح ا

 هدسمرورحجاو را ادسلةر ورضانهر 22م رز دو هز ادتبااريخ (رهتعا) رسل رضنلاوأ

 *(امهارخ ىرحامو شب ومعن)# رمقغااو ذاكوسنز

 فولصم( سنو وخز دتس(ن) هيلا ف اضم(نيؤرصتم)و نالغن تعن( ريغ) ومدشمرم+ (نالعف) 535 رهفسعا اوىأىدعملاو

 مي 000 دم وك تاور دام از اهتم يدر كل لاق عجب از ةوارع فرحةرانامفلاش( و

 الا ةهتلل انم مزاي و ها ١ نيعفا 0 رش ل ا سيو نيلعف ىف دق مفي (الأوأ اً ىنعع)

 ةففحملا ماللاو ةزمهلا

 هن انهحتس ا(
 نلتزم تزاشم خخ ولطعم(نيفاضم) يل و !فاضم(لأ 1( لوي ألا لتدخل

 لقاعلاوأماإ _طلوءذملاو لعافل اولعذلاع نم(! منراق)ة لجو فود مسالتعنلوصوم مم -اامو نيفاضع قاعتم داكوخ كلذف فالح

 ىهلواةسيلوعفملا ىلعيصن لكشف ءاهلاوةءاعافلا ىلع عاوفرملاممراق ىرتت_تملازيعضللوصوملاىلا ةإدلانمأ| ىع ىتعلاف:(مسعطنال
 ما (ىقع) منا !اءا تنال امل ءفصنو فوده لوقا ةراع قاكتلا (منك) ولأ ىلا ةءخاز 3 ور 1

 مركعلا لص وزير كاع نجامركللاوةدقاعللا ىقعل اوف وذا لوقلا كلذ هلو ةمةل اوةبل' فاضم (امر لاو نباو ناسكسلا لودق
 2011 ا ا ا ا



 اذ
 ك0 ل ل ا

 لعف وهو هل هب_ثملا مسالا ىلعل عملا فاطع ن هناعفار ىلع ف وظعم (ناعفرب ولو ة بنش :5ناهلاقفرشلا

 ةبلعافلا ىلع عفر لحم ف سثبو عن ىلع: دئاعة نت ريهض هيد هتملا فلالاوتوذلا تو. عوف ه عراضم

 ةلخل او هلعاق( زيت) و هلوعفمهيولصتملاءاهلاو اوعراضملعفأ ؛(هريسش) وف ذوذ 4تءنوهو هلوعفم (ارمدم) و

 (امو) وهيفركت مريم هلءافو دماج ضام لءفئمنو ف وذ <*لوولةراج فاك دا نأ ملقا (رينتت زوروا
 لبقو فود ادت ءاريتوأ هل: :ةهلاا هرم مدقترخو ءأدتبم( ريتعم) ووعن فركة س ملا رمال رمل 1
 فوطعم (لعافو) يلا فاشم(زيبم) هلأ أدتيم( عجو) < هنريشع ل حرلاريشعمو فو ذه رهو ًادتسم

 روتيبشاب قاعتم(م,مع) ورخؤمناثأ ادتبم(فالخ) ومد ةمرم (هب ة)ولعافل تع( رهط) هلو ريدك ىل 1

 هريخولوالاادّبملا بارو لوالاريتهريجتو الدو قال: تعت مف عفر عضو« ىف( رهتشا دق)ة لج و:ادلل ريمضلاو ذا
 (زيم)وأ دتبم(انو) يب ةايغلا نغرم دهس م فالنميفرهاظ لعافو زيرععمجوثيبلاو دو ىبرور 4 اريهضلا

 سكت لا تاقثت- اءرخك ل يةامرسكو هلوأمضبل اوةهلصأل أوعذمال بم ضام لعف ( لء ةو)ر ريغ ءأم ..لاريتمكت

 ادتياربس (لعاف) واول.ةامراسكت اوا نوكسا ءابواولا تياق مث هتكرح باس دعب اهلءقامىلا تا ةذف واولا ىلع

 لعافلا ثان تاةناف لبةب لعافلا نع يالا ىلع عف :رل 2 فلولا ة كلج او لعاف ىهىأ فوذح

 دعون!لبقاذاو, ىاسعتهللالاق الف ىظفللاامأ ىونعملادانسالا فثالذ تا كاذك لعافلا تاك هل توكمال
 (من)دفوذعمل زدات هو اءوسبلالا عضوم ىف( ون ىف) و ظفالااذهليقاذاو ىأ ناريسك,ق حلل
 لوي ) هلجو ريما ىلع بصت عهوسفتسيااز ك-:(ام) ولوالا لولا ىلءدوعد هيفرتةسم هل ءافو ضاملعف
 ىلعو لضافلا هلوقب 0 زر دقتلاو فوذعتدئاعا اوال ثعن صن عض ذومقلعاشلاولع_هلانم(لضافلا

 صوصخن تعئاهدعبةنلعفلانإلاو لءافاهنا ىلع عفر عضوم ىةمأن ةفرعمأمل :قريمضال ىناثلا:لوقلا

 يثان(صوصخلا) ) :لوعفملل بم عزا طم ل عذ (ركدبو) * لخضاعلا هود يدىسلا مفر دش وفحل

 (ادتيم) وءانعمةبن عميل !فاضأ ا نعمعطقا ملا ىلع ىندورك ذ..قاعتم(دعب) و فود هماعتمو لعافلا

 فوذ لوالاهتعنوميلا فاضم(مسا)وادتيمىلع فوامعم( ريشوأ) و صوصخملا نم لاحدر ورمذال رضقلاب
 مالنا تعودي سبل ةلججو سارع (و د )هلو مس ىلا دوعن هم ية راتسمم عمار صقان ضام ل غف(سنأ) و
 ةطتسادعب مذلاوأ سلا صوسلاو 5 دبو ثدي ٍءلار دقتوو دددب قاعتم ل بشت سماق ارغتسال فرط (ادب ارد

 فرح (ناو) «ادنأ اروظالاد تيم مساوجتوأ اهتم ص ودخملانوك لاحرمتلاوأر هااشل ا اهلعاف سد وأ م

 رعشعق لعتم(هن) رلعافلابئان (رعشم) رلوعفملل ىنيموهوناب موزرحت ظرسشلا لف (مدبسق:) و طرش
 يب ليوا دتمرللا اوفوذ<#لؤواةراس فاكس (لغلاك) و فوذ بتم لعتمو طرشلباوج(قك )3

 فوطعم عابتالا ىنععءافتقالا نم( قد ةماو) هل عاف فعلا نم( ىتتهاا) و ضاملعف (من) وهيلعمدعبامةلالذإ

 تاو كورت يرو رعدم مل ناؤتنءلار , دقت وفود حدلاب ص ولولاو ىبتقملا ىلع

 منلعج لامتاوديز ىألجرلا منلاعفالا نسحدي زلوةناكملعلا أ ىف:ةملاو ىنتقملا من ىنتقيو ىتشب علا 1
 مس: مامالاو ذذتملا لانملا ملاثملا ىنهمو ىبطاشاالاقاهعوضوم نعلم ملا حرختالئللعلا نعازب#ت تعمل
 لفف(لجحا او: لوالا هلوعفم (ةاشس) ولعحالفاثلال اوعذملا عضوماف(سئبك د صل ءذ (لعح او)« معلا
 ىف (ىذنء) و فاضمربد ىلع اثلا لعج الئلو ال وعقم ثلا رض (العف)و هلق لح | ىلع فوظعمرمأ

 عايوسف منك )ؤهياافاطم(ةثالث) قهفصو عما مبتوعنملا ف بح اص ىنغع ىذو: العف نملااا عضوم

 نأىدوكل اروح (العسم)و وردا يقتل ةنالدد ارمم لاس ىلع فوزا من ىلع فوطعملاو لغحالاثلكوعفملا

 الان وكت ناو نيعلاث دا 2: لعفؤا ؟لعفو ألف ىلع هنوك لاحالغف لع اؤ رب دقتلا توكيف لعفنمالاسنوكي

 لعجاو سئبكءانسلعجباو تيبلارب دق وام اكس عسب ء>قاقاطم 0 لغف لغحاو ني :ل|نوكق ممل نم

 لاس الاوال دسم سن و نم نمت ةلاىتعتس .ثيانبل لناس قوس ةثالز ىتذيلغف ن ال هنوك لاخالعف

 هلاقاقلادم ىنعع ووفدحأ نم نعالىزلا حابلالوذبااالحلاوالاسر 0 .رااذاىاخطتتاد- ألات لاش ا

 امهعفا اونمواك :رامنالا

 هعطنالالا ىلاثلا نلعو:
 متاح ىلأ لوكوهو

 باو-طلاو) حامزلاو
 اهنأ وهو (فلثلا

 رسكيل) حاتف: سالل

 اهدعبتا نم (ةزمهلا

 ناسنالا ناالكو < ف)

 دعب رسكست اك( ىتاعيل
 وحن فةيجحاتفتسالاالأ

 ولو هللاءابسلوأ نا الآ

 تفل اة ىنعع تناك

 ملت اماهدعب ةزمهلا

 هلوعك اًق-دعب

 اولةتساانتريص تأامحأ
 هنأن عفديو ةزرمهلا مث متفا

 دعا ناةزمه خفت :لامغا

 ام ىنععتناك اذا

 حس ال نر امنال

 امد ةصالص 4 ريغل

 (ةعباس بلا) ةماكلااهل

 0 ةنالث ىلع ءاحاس#

 ةبفان)ت ران( توكستفال)

 ةران(وةيهانإ ةران(و
 لمغت ةمفانلاف ةدئاز)

 تال تاركتلا ىف

 متبالل بصتتق .(اريثك]
 اهمديرأ اذاربخلا عفرتو

 لتس ىلع نسنملا قل

 'هلاإل وخ) صبصنتلا

 اها هلا (هّللا الا

 هو دقن ف ددحاهربدو

 ةراث(و) هوسةواذل

 (الءلقس دال «لمعت)
 بصاتو مالا عفرتف

 ىنن ايدي رأ اذاريطا
 |لبيس ىلع سنملا



 ىفأ مدي راو أر وهلغلا

 هلوةك )لوالاددساولا

 ضرالا ىلءئنث الفزعت
 امقأي

 هللا ىذةا* رز والو

 (ابناو
 لخرالك ل وةك اثااو

 ةيهانل او) نال لب انا

 (عراضاا) لعفلا ( م 2

 بطاخت ىلا دئسأ ءاوس
 و-< )لالا بثاءغوأ
 الف) ىناثلاو( نهال

 لقبو( لمعلا ىففرسسد
 | تاكل هدانسا

 جرخأ الودأ لوعفمال

 ادج ردن وج رختالو
 قرغلاو ل_عاغال ىلا

 ةصهاذلاو ةسفانلا نيب

 مالا
 ةهانلا ص اهةحخا

 فال همزحو عراضملاب

 ثدح نمو ةيفاثلا

 عم مالكلا نأ ىيعملا

 عهوىلط ةسيهانلا

 (ةدئازلاو) ىربخةيفانل |
 ف (اهاوذد) ىتااىه

 (اهحورع ) مالكلا

 هن ان وعملا اهندن او

 كعنماموف )ديك الاف

 ةروسىف (دعستالنأ

 نأ ىأ) فارءالا

 دصس نأ (ءاناك بعدت
 ف) هياحرمصمال تودن

 ةروسيف (رخ ؟عضوم
 عيبارلا عون نلا) ص

 تاما نمإ|هابلم 1 5

 ه->-وأة دعب داىلع) . 0
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 ريخوأ دتبم(اذ لعاشلا)و سكملاب ررخؤمأ دتبم(اذبس) وهلا فاضم( معن)و مدةمربخ (لثمو) و ىطاشلا
 ةمدعملالاذإا (امذ) واب وبوه.فرت:سم لءافو طرسشلا لف (درت )و طرش فرح (ناو) همدعو بيترثلا عم
 ىلع بصن لى ل عاف رضاملءف(اذي-)و ىف فرح(ال)و طرسلا باو- ( ل_-ةف) و درت لوعفمحدم اضن

 هلوعفم(صوصملا) و لزالا هلوعفم(اذ) و نينئالدعتمءاملاف ند ىلع ىنبممأ لعف(لوأو)# لقد ةبلوعفملا
 طرسشلا لعف(ناك )و ه.)!فاضاانعضوعء.فنب ونتلاواهماعمد ةمناكاريش طرسش مسا(انأ) و ىناثلا

 لدعتيقاعتم(اذن )و فوذع هلوعفمراهمممدز < (لدعت) وةيهان(ال)و صو ملا ىلا دوعب اهفرتتسماهعءاو
 ريخل | ادتبملاةلجوادتيملاربت لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم(الثملا ىهاض )هل وأ دتبموهوةطبارعاغلا( وهف) و

 ىنثموأاد رغم صوصخلا كلذ ناك مساىأ صو مخل !ذلوأو تيبلارب دقتوءافلاب تنرتقاكلذأو طرشل اب اوح
 لثمملاراسلا لوقلاةثلثملا خفبانه لثملاو لأ لا ىهاضن وهفءريغ امذللا اذه. لدعتالاةنؤموأ ارك ذماءو# وأ

 فاضم(اذ) رام ةلس( (ىوس) و فوذعنا ب توعنملاو عفراب مدقملو «نم ىع١الوصوم (امد)# هدر وك هن رمضم

 سارح و:دئازءافلا (رفخ )وري ذْثو فطع فرح (وأ ) و عفراب قاعتم( بحل ورمأ لعن (عفرا)و هسبلا

 (ماعضلا) وهيلا فاضم (اذ) و رثكب قلعتم (نودو) رح ق اعتمر و رضالرصقلاب(ابلاب) و عفرا ىلع فوامعم
 عفراوتيبلارب دقتوا دشبماريمضتشااملاءاثلامضإ ( رثك )ةلج وهلا فاضمةرو رضالرصقلاب(ا.ا) 1م

 « (ليضفتلا لعفأ ( اذنودرثكءالا ماه اوءابلاب رح وأ بدع اذىوسر ةساىذلا لعافلا

 لعاقلا نع عيانشلا ىلع عر عضومي (هتم)ر فوذح رعت اودسب قاع (غ وصم نم و مأأ لف ( م ص (*
 ىلع ىنبممأ لعن ( بأ و )غصب قلعتم(ليضفنلل) و غم لوعسفم( لعفأ) وغ كلا وغ وضع

 بصن لحم ف ىذإ!ىفةغاةمحملالاذلا نوكسب (ذالا) وه غص ىلع فوامعم عنع عنم ىهعىنأي أن مفلالا فذح
 رب د_ةتوذالاىلادوعد ىلأىرتتسمريهض لءافلا بئانوذللا ةلصلوعفمالءانملاب (ىأ) هج واية ل

 ىلع عفر لح فى عم-!لوصوم (امو)عمنم عنمىذلا عنماو بجعل: هخود مل ءف نم لم ضقتال لعفأ غص تيب ل

 هلج رو ل سوت ناةلعتم (بهت' ىلا هيلو ريس ع ف لصرف فرذ<لعف. لوعفموأ ىدوكس !لوذو ءادتنالا

 راحلك نيب فاضمرب دقت ىلع لصب تاقلع 2م( ليضأت هلاىلا) و( هن) )و(عئامإ) وام ةلصلوعفمللءائم ءلاب : (لدو)

 ةبملطلالجلاب راب الز ازاحأ نمى أر ىلءاذهو ادتيملارع ارب عف ةر لى لاو لعاقورمأ لعق ( لد) وهروركثو

 ليضفتلا عملا هلثعلص عنام لجال بحت ىنعمولا هلك ل_سوىذلاو تببلاوب دَعتَو مطانلا دنع مصالاوغ
 هيلا فاضم (ليضمتلا) ولاغتشالا ب اب ف نيهجولا را ىلع هلص ه هرسفب ردم لعقن ب ودنم (لعفأو)«

 هلصب قلعتم لسدسملا قارغتسال فرط (ادب )دال لال رسف ذل اولوعفمو لعافدرمأ |للءف (هلد)د

 فر+ابرو را اههحاص ىلع لادلاء دقت :رامهدعب رو رحل ا نملاحلا عض مومقتاردعم (اطفةلواارب دقت) و

 طرسش فرح (نا) و هلسب قلعت تمم اممم 5 (نع) وىف ط ١# ىلعناب وصنم عئاملادنعو مظانلا ع زئاج

 ليضفتلا لعفأ ىلا دوعب راتسمريعط لعافلا انو فوذ_تهقلعتمو طرسشلا لعف لوعفمال ءانبلاب (ادرح) و

 ةطوفلمنعادبأ أ ليضفتلا ل_هف لسور دةةلاوهملع هليتامةلالدإ فوذحت طرمشلاباو -وفالط دال ف لالاو

 وو طرم .هثلا لعق (فظ )وفضي قلعتم(روكعنا) د طرع فرح (ناو)ويةفاضالاو لأن مدرحن ا ةردقموأ

 وهو فضي لع فول (ادزح وأ و ضفنلا لعفألادوع هفرتتسم يعض لالا بئانواشي الوعفملل ىن.م

 هاذيلاب (مزلا )ة لج و فوذ<هقاعتمو لم ةفتلا لعفأ ىلا دوعن هيفرتتس مريد لعافلا بئانو اضا : |لوعذمال م

 (اريك دن ) ولوالا هلوعفموهو ليضفتل لعف ىلا دوعن هبفرُتتمريمض لعافلا نانو ُُط كلاما او-لوءفملل

 ىفلالاو هي ردطملا ناب بوصنملوعفمال ىبمع راضم (ادحون) وهب ردصم ةزمهلا خب :(نأو) ل ةرعفم

 لعفأ فضناو تببلار دقتوا ريك ذب ذيوهو حب رص .رددهىلءفوطعملو وم ردا وسنمونأ و ىالطاال

 هيلا فاضم(لأ) وأد تيم ىلا ىنعت ( وأتو)  اديحوتو اريك ذن مْزلاةفاضالاو لأ نم دوح و أر وكسنا ليضفتلا
 1 0 1 : / 5 .هفوصوا قباطملأ ىلاو ري دقتل اوفود_نهقلعتموءريحن قب اظم ىتعع (قبط)و هلوعفمىلاردصملاةذاضا نم

 م
 كَ



 ظ
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 (فيضأ) ةلجو فيش اي قلعتم ( هفرعا) و فوذ<اهبتوءنملاوءادتنالا ىلع عفر لكشف ىممالوصوم (اد)

 نيهح وت عن فوذ عع قاعتم (ىذنع)وهيلا فاضم(نيهحو) واد هيلاري بحاص ىتهع( دذ) وامذإد ْ

 (اذه)وةف :رعمىذ نع نيل وةنمنيه>ووذَدْف :رعا فيض ىذلا ليضفتلا لعفأ هر دقتلا وهنلافاضم(هف رعم)و

 نوكي ناز و< وكلا اذهىأفوذ<ربولاو أ دنبموهوتفرها فاضل فنيوجولاز اوم ةراشا ىدوكملا لاق
 هليقامةلالدافوذ_<هياو> و طرشلا ىنعمن ؟2«فرط (اذا) راذه ك1 !ىأف وذ دتبا اوامد ةماريخ
 اذا ةفاضاي رحل ىف لج اوءءل! فاضم ممل ارسكر(نم) و هلوعفم(ىنعم) و لعافو لعف (تيوف) و ىسهتنا هيلع
 ةطبارءافلا (وهف)وهنلع هل قامةلالدإف وذو ::لوعفمو موز<ثومزاج( ونت ) و طرسش فرح (ناوإاهملا

 ةفاضايرح ل ثىفىمسالوصوم (ام) وهرب (قبط ) ولضفنلا لءفأىلادوعنأ دتصوهو هناود و طرشلا نيد
 ىلادوعب هيفرتتملعافلاتئانولوعغمللىتبم (ثرق) وترقب قاهتم(هب)و فوذ اهم توعئملاوهملا قوط
 لعفأف نمىن_ءمونت ناورب دقتلاو هبنمءاهلا اهملادئاعلاوامةإ ص هعوف سو نرقةل- ولي ضفتلا ل_ىفأ
 (نكت) و طرسش فرح ( ناو) #ةقفاوملاوةقباطملاق يطل او هبل ضفتتلا لعفأ ترةىذلا لضافلا قيط لمضفتلا
 فاضممملارسكت (نم)وامهفتسعقلعتمىلا ىعع ( واتن) وبطاخن اىلاد دوعن امرت سماهعساو طرسشلا لعف

 ناكن ممأ(نك.) دامدقم قاع ماههلو طرسشلاب ب اوما ةلعارءاغلا (امهلف) و نكتربحخ (اههفتسم) وعيلا
 اهلومعمو نك هلو فوذ_<:هقاعتمو ريخلادلار سكر (امدقم) وامدةعب وصنم(ادبأ )و هيفرت تمع«أو
 (لثك )«ليضفتلا لعف أ ىلعابسلانو نملامدقمنكسف نمىلاتبامهفتمنكستناوتدبلارب دّةتو طرسشلا باوج
 اظذالاىفاهاوحخدمو فوذ < لوةىلءرب دعتلا ف ولاد فوذعارةبارمخ عفر عضوم ىف لثمو هدد از فاكللا

 هرب( ريخ) وأ دبم(ثنأ) ول ضفت مسا هنالريخ قلعتم(نم) وفوذحلا كل ذإ هلو ةميصنلا عضوم ىف ةلدسا

 قاعتمدنعىنعع فرط ةلمهملالادلاب (ىداد) نئريحخ تا لصالا او ريح تنأ نفث كلو لثم كل ذو ر دقتلاو

 دحوعوفمنءلاح(ارزن) وأ دتبم (مدقتلا) وملف اضمربخ أر دصمةزمولارسكي (رابخا) ودخوب
 ميدقتلاو رب دقتلاوادتيملاريسم عفر عضوم ىف هيفرتتسملا لعافلا بان عملوعفمالءانبلاب (ادجو) ةلجو
 هلءافىلافاضمرد_صموهو أ ذئبم' (هعفرو)# .ادجوناكمادر وئسنلا ضعب فواليلقرابخالا د_:عدجو
 طرشمءا(ىتمو) ادتيمالهيربخنا ىلع عوذصرد_صم(رزت )و هلوعفم ( رهااظ!ا) ول يضفتلا لءفالريمذلاو
 قلءفلاعوةومدننأ ةبئاعملاى_عموبةاعلوءفم (العف)و طرشلا لف (بقاع) و بقاعب قاعتم
 (ادنث)ةل_+و تت ل عاف نملاح اريثكوةطبارءافلا (اريثكف)و ىنعملا تتح نأ ريغ نم ليضغتلا لعفأ عضو#

 بصنو ىن فرح ناو فوذ_<:ادتبارمخ عفر عضوم ف فوذعتلوقاةراج فاكللا (ناك) « طرسشلا باوج
 ئشنب قاعتتالدث از نم (قرفرنم)و ىرت, قاعتم (سانلا ف )ونادبوصنمعراضم لعف (ىرت ) ولاقت “او
 ايناث الوعفمو"هب رمصب ىرت تاكّنا قءفرل تعن ليضفت مسا (ىل اوأ) وىئىرتبة.وعأملا ىلعسصأ عض ومي قيشرو

 نيذاضمرب دة: ىلع واي قلعتم (قيدصلانم) وو لعاف عذرلاب (لضفلا) وىلوايقاعتم( هب) وةساقتناكنا

 قددصلا ل_ذذنهزاصفلوالا فاضملا ف نف:قددصلاب لضفلا هيالو نملصالاو قد دصلا نمءابلا طاقساو

 «دضوت ىف ماشه نس اهب ل-اما ذهو قد دصلا نمراصف ىناثلا مت

 «(تعنلا)»
 لعافلا ىلع مدةملوعفمةكرملا لني [ءامسالا) و عسب قاعتم(با ارعالاف) دع راضملعف * عسب (*

 لسعاف (تعن) وىرخأ م-جرخ'اكل والا ىئنأىوأ عجن وكن أس ا.ةلاوءام“الا تعن(لوالا) وعبق
 (ام) وبان تعن(متء)ؤ ربسحو ًادتمم( عسبان تعنلاو) تعن ىلع تافوطعم(لدب وفامعو ديك وثو) سبني

 (ام) وهم« و ل عفوطعم( مو وأ ) متع قاعتم(ه«ون) وام هإ_ ص( قبس )ةلجنو مث بصن لكتفف ىععالوصوم
 ىأام#و همس هتعءورد_صمانه مءولاوامولص ( قاع ا) هل جو قلتعاب قاعتم( هب) و هملا فاضملوصوم مسا
 ىطاشلا هلق» وو قئسشألا مسالا هيطعب ىذلا ىنعملا اوهاهم مد .ول ااه اواهمبف هرعت ةمالع هساعتلعح

 الول اهردأ ةعب رَأ اوهو

 فرح:ران اهف لاقف
 "هيا اود عاتتما ىذاق

 ص:ةوهطرش دوحو)

 ةفوذم ةمعسالا هلا |

 (ابلاغراب وجو ( ربذلا
 اي ناك اذا ْكالْذو

 الوو_<) اتاطمانوك

 .دو-جومىأ (ديز
 : مندما (كسنم رك 2)

 وهىذلا مارك الا

 دب زدو-وأ باو#جلا
 (هنمو)طرشلا وهئذلا

 ىلع اهاوذد نموىا

 ةفوذحلا ةىعالا هللا

 ازكتاكل ىالول) ريحا
 ماقاف(دوجومانأال اول ىأ

 لصفنملا ماعم لصتملا

 هنوكما ريتا فذحو
 نهزمازهاةلطم انوك

 !هروبيس به ذو شفحخالا

 ريمغلل راح الوانأ ىلا

 تلاغااريغنمو مدقتاك

 ملام انملاس ديزالو
 ةران) اف لاشي (5)

 ةلمهع(ضرضح فرح
 أن ( و) نيةمعمف

 3 وكسل( ض :رعزف ح

 (جاعزاببلط ىث)ءارلا

 (وأ) ضيضختلا ىف

 ضرعلا ف(قفرب) باط
 (صتخف) بيترتلا ىلع

 ةيلعفلا هللا امهف
 وأ عراضملاب) ةءودبلا

 ضيضخلاف( هليوأتىفام

 7 نورفغتست الواو )
 ا الوعو ,رفغتس اى (هلبا



 هيلا زن الوا ودثو دبأ
 لتامر

 لزم: ىأ عراضااب
 لزنتالوأ ودخ ضرعلاو

 اريسخ بدصتف اندنع

 ىلا ىنترخآ الواوحنو)

 ىترخاف (بيرلجأ
 ىأ عراذاابلّو ؤم

 اهف لاقي(د) فروت
 ( خيول ) فرح ةران

 هري عقاهعورد مم

 (صتخقت) عيب معلا هلت

 ةأوددملاةيلعشلا ةلجلاب

 الوا_فوحن ىناملاب)
 اوْذْدَعا نيذلا م هرصت

 اناب رقهللا تود نم
 مهرصنالونىأ (ةهلآ
 الو (نوكتو لق)

 (ماهعتسا فوش)
 وحن ) ىض لاب صتخت
 ىل_>أ ىلا ىنترخأ الول
 هسيلالزت أالوأ بن رق
 علت .بعول أ دجحأ ( هلاهكلم

 له ىنعملاو( (ىدرهلا)

 لزنأ لهو ىنترخأ
 الولىأ (امنارهالظا وز

 ىشد (كوالا) هب“ الا(قل

 (ضرعال) ىنترخأ الول
 هيأ ال(فو)مدسقتاك

 لزن الو ىهو (ةناثلا)
 (ضضخا )كم هبلا

 (دازو)لزنأ الفىأ

 نخ 1 ىنعم) ىو رهلا
 الول(نوكنت نأ |وضو

 و0 اعل
 الواخ) ىلا ىأ (هنه

 مىأ تنمآ يرق تناك

0 

 قلعتم(في رعتلا ىف) ولوالا هلوعفمواهو تعنلا ىلا دوعب ه.فرثت ب مريمط لعافلا تئانولوعف ءال ىتءهوهو

 لى ىم»ال اوصوم(اه) وفد رعتلا ىلع فوامعم ( ري ريك ةلاو) رو رح او راجل نيب فاض هرب دقت ىلع طع

 (ا) وراني رسوم,ذاةردرج اد لرالا لدا وم( دان | طعب لوعفم هنا ىلع بصأ
 فراك ف وذل وذ فاكللار و رجب( ررساك )و تعنلا ىلادوعب هيفرغت سالت لعافو فوز <ئاهدناعواوتلص

 0 (موقب) و لعافدمأ ل عفر او هيك اظل انف فاك !لودخدمو فوذادنب 00
 :وعنمالر ق:ماامريك لاو فد رعتلا ىتااسف تعنلا طعماف ثينلارب , دغتوموقل تءنم رك مج (امرك ) و

 ينعم ولالا (ىداز وثمن يشل وأدتبم( وهوز وام رك وقل , راسا كوة ل ذو كنا. ىذلا
 ىلع نافوطعم (امهاوسوأرب رك دعا د١ هيلافاضم(ديحوتلا) و ريدلنا هي قلعت ىذلار ارّهتسالاب قاعتمدنع

كتسم هلعافو واولافذ> ىلع ىنبءرمأ لعف(فقاف)و ادن, اريخت عذومف(لعفلاك) ودع مولا
 (ام) وهيفر

 دارا او فوذ<رئاعلاوام ةلصءاذلا جنن (اوغن) ةلجو فقابةيلوعاملا ىلع لابوض:ملوهوم مسا

 رب ٍدقتلاو فوذ ف طولت عن قتشموتعناب قاعتم(قتشع) ورم لعف(تعنا و)«هوعبتا ىذلا سبت او ىجعملاو

 (برذو) بعصك كلذو هرب دقت فوذ<ادت,اريحخ لهس دضنيعلا نوكسب (بعصك ) وقةشم فصول ثعناو
 اذ_:ءلرمخ (اذك )و بعص ىلءنافوطعم (ةجدبت د وهو ْئث لكن مداح اوه ىدوكملالاهةمعمالاذلاب

 (ىذو) هل.ناا تعن ل_ثم ىنغع ع !بعصك قو هيف فاكلانوكمت و تأ روع واذك كلذوهرب دقن فودخ

 ريتعغلاولعافولعف (اوتعنو)# فاكلا:ر ورم 00 !او) ةيحاملا
 ىببم ضام لعق ىل طعأو ةفطاعءافلا 6 اطعأف ) راو ةعنلوعذم )ار كم واوتعن ::قاعتم(ةلمع) و برعلل

 بصن ل ىفل اوصوممسا(ام) و ثدن :انللءاتلاو هل حيل ادوعت «فرك< دم لوألا هلوعغم لعافلا بت انو لودفمال

 كوعفملا ىلع لل اةبوصنملاءاهلادئاعلاوأم ةلصل اوعفمل] ءانملاب (هتيطعأ ) ةلجو تيطعالناث لوعفم هنأ ىلع

 لماع وذرملا هتيطعأ ىف رتتسم ار يمفلا نءلاخ(ا ربخ) وهتطعأف رثتسملا لعافلا تان لوالال اوعفملاو ىناثلا

 (عاقب )و عنماي قاعتم ناكم فرط (انه) و لعافورمأ لعف (عئماو) # هل ىلا دثاعلا لعافلا نع ةنا.ذلا ىلع

 (تاو)هيلاتاذ ةفاضايرورحث(بلطاا)و هلوعقمىلارد داضملا فاح نايل قاع تورو ع

 رهذ أن مد ةملوع م اوةلاوط كلاببا - ةتطارغافلا (لوقلاف) 5 مشل |ىلعق 0 )و طرم 0

 سالاباوج ف موزجت عراضملعف (بصن) و طرششلا باوجةلماو هيفرتت_:سم هلعافو سأل عف (رمأ) و
 هرهشت ناورب د غتوىناثلاامهنم مص نالو5 فوذس## طرا باوج هنا ىلءوأ بلطل|سفنب موز<ةوه لهو

 لاقو فقودحردا تمن (اريثك )واوتعنب قاعتم ( ردصع) رررعالريمتلاو لعافولعف (اوةعنو)#« بصت

 لرعفمدر ذر دم ةزمهلا رسب مارا لحلو ا ا لاح ىطاش ,

 هلا فاضل نع فاخريك ذتلاودارفالا ف لأو دارقالا لعفوطعم قالطألا فاد , ( ريك ذتلاو)او مرتلا

 دارقالاهبفا اوم زيلاقرب ندَدلا رمل لااا وهشا ا ىلعو هربك ذيوهدار ذاا اومزتلاةلصالاوىأ ارىلع

 ءادنتبالا ىلع عفرلا تعن ف زوحن ىدوكملا لاقواهدءبآمو اذاهريخوأ دتبم ىىطاشلالاق (تعنو) م ريك ذتلاو

 هبلا فاضم( ريغ و رئالا ىلع نأ تحب هسفو ها راتخلاوهوهقرف ءرسسغ» لعفرامضصاب بصنلاوهقرف هريخو

 لهو طرشلا عمن 2+ لبةنسحلل فرط (اذا) و فوذت هينوعنملاو هيلاريغتفاضابر ورث (دحاو) د

 تناب بارعا ف ماشهنب لاق نب رثك الاد_:ءىناثلااههرهش أ نالوق باوجلا لعفوأ طرسشلا لعف هل_مانلا
 ءاسلا مقلط اذاىلاعت هلوةىف ءاغل دعب ال ةلومعماذا مقت تأ نب رثك الا لود ىلع مزلب ذالوالا امه وداعس
 ىدوكملا معزاكءرسفب فيكق اهلبتاهق لمعنالءاغلا دعي سناك اذاو هنم هندزأام ها نمدعل ن هوةملاعذ

 عضومف( فلتثا) ل واما مدق:ءال طرسشلاباو > نأ عم طرمشلا ةادأ ىلع ٍباوحلا لومعم مدقتي فيكو

 فوز ةاعتموهقرقىفرتتسا اريعتلا نملاح(اغط اءف) و مهريغ نود نا رثك الالوقىلءاهنلا اذا ةفاضاب رح

 ةلجو
| 
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0 ( 

 7 تنم - 1 2

يغ طرم * هنالاهل ل_تالفاذا باو اوعفملاو لعاقلاو له هلا نم هق 100
 لدهو( هيرعن اذاز وةفطظاع )ا ومّزاحرم ر

 دارملا تن أر هاظلاو) دعب
 6 نيرا اول َت دوغ مرب ريغ تال وثدبلا 2 8 :ةو وذ كترئاثلااذاباو -وىد وكم لا هللا فاتح اذا ىلعف وطعم (فلتنا ٍ
 سشفحالالوةوهرالهف] 0 3 ؛ مدقملر عم (تعنو)#« هقردن هي داق فأدك - اذاالواولاب هلافطاع هنوك لاحهقرفخ كاد اذاد_كاو

 هارسفلاو اسكت همل دلافاضم ( همز و فو دخت ينو عنا اوملا كونج فاذا رالرخ(ىديحو) وهلا فاضم (ىلومعم)و

 تدع لارب دعنو هلا فاضم(انثنسا) وهبقاعتم( ريغب) ورمأ لعق ( عمت 7أ) و ىن#عم ىلء فوططعم (لت)
 ىلنأ قرح قتاهديؤبو

 3 7 فوذحلعبلءاف(توعن) وطرسشس فرح (تاو) 0-١ اريغب لو ىنعم ديو نيلمأعىلومعمتعت عب و

 دبع فرح( وبعكن 0
 3 (دوغسم )هللا توعت ىلا دوعل هدف ةرمت م هل ءاقو ضاملعف ةثلثملا ءاثا مهل(ت 01 ( وتفاعل صا نا اود ىلعت نثك ٠ ةريمعقلا

 مزاب والهف) امهنءارق نموأت وعن نم لاحلاعضومىف هل او لعافو لعف(ت أ :)و ق.ةتفرحدةولاعلل اواولا ركل ًاتالءاتلاو

 ىذلا ىبعملا (كلذنم رام( نهر 9 كل )و فوذحت هن هنوعنمو تاتلوعفمفاةلارسكب (ارةتفم) و ترثك قرع: ىلا هريهذ
 خس وتلاوهر 0 راولاىلاةزمهلا# نح لاقت ( عسب اوأ) و مأ لعف (عطقاد) ب طرمشلا با او-لوعفمالع انيلاب (تعبت 1( هادو

 مرا دئذلا قنلا ىعن) || دوعنلا عسيتاوأ أ عطقا اورب د_ةتلاو هيلعم ذاك ةلالدإف وذ« بف ع زانتملاو عطقا ىلع ف ؤوطغماضد أ سأ

 نارتفانالىورهلا ||| (ماددب) واهرب (انيعم) و توعذللا ىلادوءيابمف رئتسماهمماو طرشلالعف (نكي) و طرت فوح(نا) د
 ملاكا لعشلاب خس وتلا هل ]ومو وهف ةوذعتم_ءاعف وطعم او رمآ ا لعذ( عطقا) و عطقانمدقمل وغم ب بصنل اي(اهضعب وأ لانعع قاعتم

 هعوتو ءافتناب رعش ضعبلا عيت اواهضعب عطقاوأ اهعبش اوأ توعنلا عج عل طقاو تيبلارت , دقن و عطقا ىلع انمي ان 31

 لافولاق مث همالكىدوكسملاهيردصوىدار ضيلاتلا حا واهو ديانمعم توعتملان ب تارخخ

 رورتاهضعب نأ همالكنم مهفوافوذ عن مطقالوعفم لعل هأ و اوسام عطقا دعم تووءعنملا ا

 لاعل كلذ طائلاذاوآ راولذار عافاالريسفتلا اذهنأ,ىيطاشلا هضرتعاو فدوك- ا مااك ها امتددوع باكا

 هاجام(ةيناثلا)ةماكتلا

 ةزههلا (ةروسكعاا
 لامن ثوذلا ةمفخلا) ا ”انلا لوةولاق م كلذلتب لورخ ” الا ضعبلابانمعم ناكت اا: :لعم عطقا اه ضعي وأ

 (ةدط رش ةران اهف فاطع صا ال_عذ (بصناوأ عفراو)# ها عابت :الادعبالا أ ,ال عاملا نا ىأر نم ىأر ىلع كدت و هو هب

 لوص>- قلعت اهانعمو فوز هلوعفمو طرا | لعف(تعطق) و 00 اا "الا ىلءامهدحأ

 م 3 00 (ايصانوأ) واره#*لوعفم(ًادثبم)و ثعطق لعاف نم لاخلا ىلع بو م:م مما ارسل( رام +لاعم

 ىتلاكىرخأ ةلج توم فلالاو ناببوصنم عراد ملعف(ارهظب )و بصنو نفرح (نا) وفوذ<هبتوعنماوأ دتص ىلع فوطعم

 اردجدا ل وع قر ىهىلا اواب فطعل اتاك تاوام .صانوأ اد ديم ىلع دناعةنع :لاريعدا ارهظي ففلالاو ىطاشا لافو ىالط لا هيف

 هودبتوأ مكرودس أم نا هل لكتو ها اممبىلوأ هتافاريةفوأ اينغن كتاىلاعت هلوةكت ادا صاعمام نال ءام .ثالاوأ نيئيشا ادخال

 نوءةملوص 3 (هللاهلعي كنوكلاح اهضعب وأاممعطةنات وعنا! فدا اوأرعف :راوتدياارب دق: ”واءصأن د ادتبا تعناهما ىلهسصنا روت

 لوص قلعم مل+-علا أ هلاقانتاويلاف بارعالا نم هلماع ممعوطقلاثعنلاةل+ لحمام تاقناف ارهلظن ناابسانالعفوأ أ دتبمار وذم

 ةيطرشلا ا( و) ةودبت
 ةبسنلا اهم-ك2)

 اًدذهوبا يعالا نم اها عضو مال إسم لج ردقملا عمةف صاري هدف فانت ظ8 دال شق و طقلانأ نمىهطاشلا

 مضومىفوأ ةف 1 ا + |ل.قولو ها ا سلال انش

 تافص ةمضلان اركتلاد_ءبولا او ا ةضحملا فراعملا دعب للا مهلوقى لعخدي ودع لور ناك اًءلةفصلا

 مزح نأ )لمعلاولا توةاملا لع فوطعم (تعنلاو )لعب قاعتم(توعنملا نم) وعادتنالا ىلع عفر لش ى ع“ الوصوم ( (اهد)

 وأني عراضم (نيلعذ لعافلان ءةباشلاىلععوفرملا عفا فرت لاريمذلااهمل ا دئاعلا وأمة لص لع ى عب لو* ءفملا ءامم نملاب(لقع) هلدو

 ناسا وا نييضام أ هؤذح نمءاهلاام_هنب طبارلاوادةبملارمخ عفر عضوم هلا فاضملاو لءافااولعذلا نم( هفذسز وع ) ةلجو
 0 ةفوط ءموإ+لاهذهو ف زحل !ىلادوعب «ةرتتسمريمض هلءافو عراضملعف (لقي )ولقب قلعتم (تعنلافو)

 وهفذ-زوع تءنلاوتوعملا نمل ةعىذلاوتدءلارب دةتراهل. ةةردةمدإ + ىلعىنعملا ف
 1 00 /: 1 ىفذال ارث

 0 1 00 3 «ب(دنكوتلا)< ها ثلا لش وق
 ةنومالا ءل ديو 0 3 2 2ك ء 0

 عتدنع تاو ف) ياك هلجوادةبم(معالا) وسفنلاب ىلع فوطعم(نيعلاب) وري. كوفطعفرح(وازوادك انقاعتم(سفنلاب) 5 .٠ اذذَص الا 0 ا 5 3 علاي 0 َُط ١ ادك ان لعدم سمتلا
 دكؤي دك أ نمرمأ ةزمهلا عبادك ؟ىراؤهلالاقوقالط اال همفتفاالاو ري لوعفمالهانملاب (ادك أ)

 2( يالطلافرغ < 1 )



 ثاطاس نم مك دئعامأ

 هيوذاملاةيلعفلا لعو

 اندرأ ناوحنفف ىّتلاك

 ةيعراطملاو ىنسحلاالا

 دعت نا وغف ىتلاك

 اًضعب مهضع نولاطلا

 اهمكحوارور غلا
 روهج لع لامخغالا

 ةيلاعلا لهأو) برعلا

 (سدل لم منوأمعت

 ارينربامتويصتبو

 دحأ نا) مهضعلوت

 (ةيفاعلابالا رح أ نماريدت

 اهريدخ اري واهعماردأو

 رعاشلا لوقكرعُتلاو
 ددأ ىلعابلو:سموهتا

 ند احلافءضأ ىلءالا

 اءلوءسمو اهوءاوهق

 ىفةنفاذلاوةدطرشلان أ

 اًملاَر نمو ىلا.عت هلوق

 دحأ نم امهكذما تأ

 هلا دلاتأف (هدعب نم

 تاو ةدط رمش اتلاز ىلع

 امهكسمأ ىلع هلاذلا

 ةران اههفلاع . (و)ة فان

0-0 0 

 راند ناو
 0 ند ةءأ ارفف

 هر | و

 لدةيد) رسكولأو
 (ةددشملات !لعاهلاعا

 ا تت ا ل ل

 "ل
 ياللا يب ا

 بئننأ اذهو ءانعب ها ,ادكابمدقملوعفمم ..الاو ف لالا اهملع ف قو هنكلوة فشلا نوئلابن دك أ أ ءلمأو

 3 ارهاطظلاو ذا ادك ًابقاعت 3 ىبطاشلا لاق (عم) وادتمملا ىلع ىلعفلاريإن!لومعم دقت نع مل-أ ًاوهدعبامع

 ناكل عشب(اذك 1 قباط )ةلجومبلا فاضم(ريعض) و كوذعقاعتف نيءلاوأسفناا نملاملا عضوم ىف

 هرب دقت ىلع ادك أ ىلعفوامعمرمأ لعف (امهعجاو) و« ريعذل تعنرح عضوم ىف لوعفملاو لعاشا او لعفلا نم

 سفنلا ىلا مد >ارلا ة.:؛:لاريمضو ه.فرتت م هلءافو لالا فال_ذع هلم ىلع ءاشنالا فاطعنمتوكمفا سأ
 ةزههلار ارو لم جن طلبلاوناشمر لق ” ىل ءامهعجاب قاعتم نيعلا مضر (لعفأب) و هلوعفمنيعلاو

 لوصوم (ام) وهيلع هإ_.قامةلالدإف وذ طرسشلاباوجو هلءاففلالاو طرسشلا لعف (اعبت) و طرسش فرح
 عودلم ا ىلع ةعداولا امىلادوعب هبقرتت-_بمه(عنأو صضامل_ءف(ىن سل و اعيش ةنلوعفملا ىلعسصت ل<#ىف ىعنا

 همزاس قوس الا باو»ىفمو ز<ث( نك-:) وامة إصاهتاومعمو سدا هل جو سدارم (ادحاو) واعبت نمدا فلا
 بل اذار يمض نكت م .ساواعب من كست لعذأ ىلعا ههتعدج نار رقتلاو رقم رمدث لمدو مالا سفن لمةف فال

 لاح ني_لاب وأ س ةذلاب مسالا دك ًانيتيبلاو دقت و فوذ 2 هقاعتمواهريءاماارمسك , (اعبتم) و اهفركتسم

 عوبتاااعبتنا لعفأ ناز و ىلءنيعلاو سفنلاع.جاودكو هالقياطم ريل سا اخس ا ملكت 0

 فوطعمأ لعن ( ركذ ذا) ورك ذاب مدةملوعفم(الكو) «برعلاهتلمعتس |اماعبتم نكست ادحاو سبا ىذأا
 نم فطاعلا طاةساب الك ىلعتاقوطعمةثالثلا (اعيجاتلك الكو)ر ؟ ذاق اعتم ء(لومثلاىف) ووهل.فام ىلع

 نملاحداصلا متذب(الصوم) ومدقتانهم_جوفلف هوز تريوخل !تءعنوالصوع قاعتم( ريمضلاب) واعجسواتاك

 لاحاعمجو الكود اكو 3!كلومشلا ىف رك ذاو تيبلارند#قتو رك ذامىع٠ىلءدرفأاعاو ه. 110

 قاطملوعفم اذ ) رب رعالريمذلاو لعافو لعذ .(اوامعت :-ار)#«دك ومال قباطا اريل ايتالصوماهنوك

 اولمعتساب تاقلعتم (داكوتلا فمعنم) واوامعتسالوعفم ( هلعاف)و هلءاقن ملاكا عضومف(لكك )و
 1 تببلارب دّقتو نيعذوا!ىففو هزت هيهيشملاوه.لا فاضم( هلفانلا) واضدأ ١ 1 اق نم لاح (لثمزو

 موز فوأ :دان نلا ىف ةلفان !!ل_؛هةماعنوك لاحلوعتلا ىف لك لثما موك لاحدبكو ولافمع نب هلعافبرعلا

 (اودك أ از وهلا فاضم(لك )واودك أد قلعتم م( دعب )كلذ نمدا ارماىف نيدراشلا فالتح ىلع ءاثلا

 ةثالثلا (اعج مني عج ءاعج) و قالط الله فا ا واودك اب قاعتم (اعجساب) و برعال ريعشل اولعافو لعف
 مضباهكاثودملاو ملا وكسو ملا خفي اهلوأوا سنان واهلوأ نم فطاعلا طاةسابءابلا لوح دم ىلع تاف : اع

 (دق) وهلا فاضم ( (لك )و ميلع فامءامو عجن لاهل عضوم ىف( نودو)# الط الا هغل و ميملا حذو ملا

 ةثالثلا محلا ضب ( ع 0 ا ولعافولعف ( عمجأ ءىم < ) وانه ل ل27 قرح

 ةنئثاكع جون وعجأ اوءاعجو عج جو ىكدقر دقنلاواهمنانواهلوأ نمفطاعلا 0 |ىلعةفوطعم

 (لبق) وهلا فاضم( روكذم) ودفي لعاق( ديكو ت)و ط رمل لعف (دقي و طرسش فرح (ثاو )له لكن ود

 0 دق ةلع منا قاعتم احن نعو) 15 تلانأ او>لوءفمالءاذبلاب

 لعاف ع ملاحوهو فوذع قا«: مةرمصبلاةاكت نعو ىبط اش ثلالاقو فوذ<* هل اومعمو ريح ( لع ) هج وادم

 لاق ةيلاسة لج لعتو عنملاوهىذلاادتبمارعتر و رجا نوكي وأ ةريصبلا ةاخ ن ءالوقنم لعد عنملاورب دقت لمت

 ل:ىذلا ردد ان صاخءالذنأب باد وىمناهلومعمهملعمدقتنال ردصمهنال عذاب رو رك زودالو

 نمهبفاىوها ءارورخلا اوفراغل! ىف ردصا!ل عتاب وداعس تنابح م نعسام الفهربغامأ لغفلاو نأ ىلا

 ةرصبلاةا غر وهج نع عئملاورب دقتلاو ف, رعتلا هل ديال لعفل اوافرعمانه عقو هنالمبلع لمدعال لعفلاةحار

 رسسبك( الكو) نغابتاقلعتم( ىتثمىف اتاك ) و ىغتسا ىنعع ىنغل ىنغ نم لعف ( نغاو)هريغو دمفملا لمعت

 هيلا فاضمدملاونيعلانوكسوءافلا خشب (ءالعف) واضن اع نغاب قا<:م(نز دنع) واتلكى ل عفوطعم فاكلا

 لوعقمللءانبلاب(دك وذ د 5 ا خب (العفأ )و نزو ىلع فوطعم(تزوو)

 نع ةداشلا ىلعع وذ لوالا ىلع( رب ريئكل ا( وبطاّدجألا دمتم لعافال اننضتوكي تأ لمتك وط رمش لعق

 ءباه ني 1467 لعافلا

 سمو



 دزو
 | 1 هرج ركل 2و طول ج2 مقفل 2167: كحلة 2خزو اج قطو وفم عي سوم و ام 252---صي مس ج كطح ع ماع هعد قدها 2 تعظم كيوم د تطرب نت” ك1:ة يدع رعت اقفشا نون محموم دنت

 دكْو تبق اعتم ( سفنلاب) ونياامم>الا ىلءريمضلل ثعن(لصاللا) وىفاثل ا ىلءةيلوع ا ىلءبوصنمو لعافلا
 (لصفنلا) ورعتمادتبمرمخدعب و طرسا!باوجءاغلاىدوكلا لاق (دع.ذ) سنا ىلع فوطعم(نيعل او
 هءلعلدفوذحم ل عفا لومعمدعب ىطاشلالاقو ها ىل_صغئااريمكلارعيودكو ةذرب دةلاو فوذحمل تع

 دوهعمناوملاةإ-نم ادتبملا فذ_-نالىلوأ لوالاو ها كلذوةنو لصفنملا دعب هدك اق ىأ طرسشل ا لعف
 ضام ل_هف ءانلا ماضي (تينع)# هلومعمءاقياو مالا لعففذ>ىالذع سودفرم ل !«بمناو ىلاعت هنئا لاق
 فاضم (عفرلا) و هلوعفم باص ىتعع( اذ) وتدل ص: ىنع؟برضاب رم باب ن هىنعا ىنعوملكدللا هلءاقو

 ريوخلا اواهتلص(امهاوس ) ولود وممساامواو دك ايقاع: م(اعز) وبرعللريمكلاو لعافو لعف(! اودك أ او)ويلا

 بوصنمو ب صان ل اوعفملل ءانب لاب (امزتلي ن 1 ولاعب راولاوادتبم( ديلا او)نيعلا اوسفنا اىلادوعنهملا فاضملا

 ىو-ىذلاباودك أو ردةتلاوا 2 ١ ل عاق نملادل | ىلىبصأ عضومىفةيعسالا هلا وادتيااربخ ةهلجلاو

 قاعتم(ديكوتلانم) ودل وص نما سل «روك ذملاد.ةلانيمزتلم ريغ نيعلا او سفنلا

 ادتيماولوصوملا ىلعدئاعلاوهو فوذ<لا دةباربحت ( ىظفا) هرمدلا ىفرتت ل اريهذلا نملاحهنا ىلعرارقتسالاب

 ىلع:ةزمهلا فذ (ىبع) ةلجو ها رور لانة لدلا لوطا هإ هلاردص وهو ريعذلا فذحزابامغ اوامةلطوربحخ عم

 لاح ىظفلوهىذلاورب دعتلاو ىع لعاقن مبلاتارلا تشب (اوركمو داموهىذلاا دنيا اريخ عذر عضومىفةغل

 ديكوتلا نمءىجيامو رب دغتلاو ى مهداة م دمكولا نمتوك. نأ لم وارركمءىحدكو تلا نمانئاكهنوك
 ربخ (كلوقك )و ريما ةلمعمةلصول واطول اند لصالا نماذه لعمزإب انآ وآةلتالاو ىلظما ل 5.

 ىلقفل ديك ون (ىحردا) وكلوةالوةملعافو ضأ لعذ (جردا) وكلوةككلذور دقلاو فوز ادتءل

 1 راجل اكل يدك ال رو وة .هأن (الو) 5 ىشماذاأح ردح ردب صلاح رد كس

 (لصتم) وميلافاضم (ريه5) وهلوعفم( ظفل) وهيفرتةسملعافلاونينك اسلاءاقتلالءايلاو ةيهانلاال
 لتس راو كاع هتلر نسال وسم اخ امتي( )وءان:ة-افرح(الا) و ريما تعن

 (لسو)ة لجو ل صوب قلتم(هي) و ظفلل تمن (ىذلا )ويلا ف اضم( ظذالا) وني رذنمونب رشبمالا نيلسرملا
 (اذك ) *هيلصوىذلا ظفالابحاصمالا ل صتةمريمذ ظفل دعتالو تديلار دقتو ىذلاةإ_هلوعفمللءانبلاب
 (ام)وءانثت-الا ىلع بوصنمىدوكملالاقو فورعلل تعن( ريغ ورجؤمأد ةبم(فورا) ومدقمرعخ

 لعاف (باوج) والصخب قاعتم(هي) وقالط الل مف فلالاو ضاملعف (الد) وهلا فاضمىما لوصوم

 فرذع ادنسراخ ني لاو نوتلا ع .( منك )وءايلاب رورجلا ريمضلا اهلا دئاعلا اوامدإهةملءفلا لاو لصخت

 هيدك ًاءرسط فوذحتلعفناي وصتمنوك نآزوك وأ دتبم 0 هوز « عنك ىلعفو عم( ىلع كو( صا

 ىذلاةإص هل ص (لصفنادق) ةلجور مذ تعن(ىذلا ) وميا'فاضم (عفرلار وح رالا ىلء هير مماادي ز دس ىلع
 0 ؛ قاعتم(هن) وةرمسةما هال ناش *ا١ ىلءاهل ل الو لوالا ىلع عف ةراهلوإ_> لعافو أ ىل_هف(دك 1( و

 ريمهتل تع( لصتا )ةلجوميلا فاضم(ريعذ) ودك آلوعفم(لك) و

 «(نايبلا فطع)

 فامعلا سخ بح اص ىنعع (وذ) وليدفت فرحة زههلارس 5 , (اما) زلم فرارللا ل (فاطعاا) *«

 نايبىلءفوطعم (ق_بن)وةيناثااامانعاهب ىنغت-ا مستو فطع فرح( دأ) ردبلا فاضم (ناسبو

 وهو هيلا فاضء(ام)وادّتبملاربخ(ناند) و ضرغلاب:فرطظلاىلءبوصنم (ن الا) وأادتبم (ض رغلاو)

 0 رادتبااريخ(عبان / وهيلا فاضم( نأ (نتايبلا) دادس وذف) ع اهتلص(قيس) هلجوىعءالودوم 1

 حقت نأ حم اذاذ هلج قالا +: لع صن في رعتلا ديف الويشةفاضاو ؛- :ماا فاضم (ةقصلا) وعسل“ تعن |

 هدغرتم را مع ا دنم) وهف كسك :قاعتم(هي) وهلا فاضم (دعقلا) رادتم (ةق.ةح)وت ةركسجال اًمعل

 أ لعف هنملو ًاودفط اعءافلا (هيلوأف] 507 ا, نمريعذلا امهندب طبارلاو ع باتل تاثتعن مفر عضوم ف هلجلا

 اهعب ضو لوالا هلوعفمءاهلاو ديكو تال ةةخاخلان ونلاوو_قركت بم هل ءاقونيذثا ىلا ىدعتي ىلول لوأ 2
 ست 222222222222222
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 ءدغبامواهمسالاكف“

 دو رد( نمو )اهري-خ
 للاعت هلوق (اهلاهها)

 العامل سفن لك نا)

 ندم ةءار_5ىف ظفاح

 مفانو .و(انأ فقخ

 در عولأو ريك نءاو

 فلحخو ٌاسكللاو

 سفن لكش بوقعيو
 هيلا! فاحمو ادئيم
 ظفاحابمل ءاسأ ةإجو

 ر دعتلاو ةلضامو هريخ

 العلا سفن لك نا

 (ددش ن : فاما و١ طذاح

 نباورفعج وب هوا
 ةزاجو مصاع و صاع

 هدنع) ناىأ( ىسهف)

 ىلءةساعااملو (ةبفان

 الا ىنعي ليذهة غل
 الا سةن لك امرب دقتلاو

 لاقء(د) اضناحاجلع

 ةهيوقتل(ةدئازإةراناهف
 . ر تححص واو مالكلا

 دعب نأ بلاغلاو

 وف) ىلاك ةيفانلاام

 امغكت رمتاقدب زنااأن

 ف( لمعاانعةهيزاخلا

 هلوقكرتكاوادتمملا

 نكسلو ني>انبط نا

 ان 00 7 ةلودوأت ارانم

 تاوامتعمتحا ثيحو)

 نا ىلع(امتمدقت ناف

 ةيفاث) ام ىأ (ىمهف)
 مدقتام هو (ةد" ازناو

 تاو)ثببلاولاثملا نم
 امىلع (نا تمد

 ةيطرشناعأ (ىهف)



 اماوو_< :دئازامو

 ةنايح موق نم (نفانع
 امن(ةثلاثلا ( هياكل

 هوا ةعارأ ىلع ءاح

 ةزمهلا ةحس وتفملانأ (

 لاّمذ نو“ :لا ةفؤلا

 فرح) ةران (اهف
 ع-هلوؤتىردصم
 بدنتو ردصا اياهتاص

 العئوأ طفل (عراضملا.

 هللادب ر وت) لوالف

 (منع ففع نأ
 ءاسالا ديرو < ىناثااو

 نهدالوأ نعضرب نأ
 ىه) نه (نا وز

 لعفلا ىلع هإادلا

 ىبعأو ىف ىضاملا

 اهل يادب (تعصنا
 ىأ ردصملاب لوو:

 اهريغ) نأ (ال) كمامص

 فى( رهاط نءالافال_ن
 اه“ اهنريغ اهناهعز 2

 عراضملا ىلع ل خا دلا تاب

 الف لابقتسالال هصاخت

 نيسلاك هريغ ىلع لحد
 ةءط رمش ناب ضقةنو

 عع .راضملا ىلءلحخ دئا او

 لايق:_الال هصلختو
 ىكاملا ىلع ل_ددو

 اههلاقي () قافتالاب
 هي وقتل (ةدئاز) هران

 ىتلاك هدكوتو ىنعم ا

 ءاجنأ اماف وحن ىف
 اهلو<(اذكو ريشبلا

 م ١
 اذهكةيةيقوتلا (الدعب
 لعفنيد تعقووأ لاثملا

 يف
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 لوعذمهناىلعبصن ل#ىفى م« لوصوم(ام) وملافاضم (لوالا) ومنو أب قلعتم(قافدنم) وثادبا اوذ
 أدتبم (ثعنلا)وهيلافاضم (لوالا) وتيبلارخ 1 لوب د قاعت(قافر نم) و فوذعت ىلءةعقارهنءلوالناث
 رب دقنو فوذ*لوسوملاىلا ةلهلان «دئاعلارامةلصلوتعنلا لج وريح لعافلا او لعفلا نم (كو) هلدو

 فرح (دقد)#« لوالات وعملا قافو نمد - ديلا هن ع نايم ماا فافو نمنا بلا اذ لواق تدبلا

 ةمال_عنونلاو نيبااو ناببلاىلادوعب ة.نثتريعذ ىهواومسا ف لالاوةصقانلا ناك عراضم(تانوكي ) ولت

 دياعيلا جاتتالراهتاص (نيفرعم نانوكي) ةلجو دن هن ردصماموةراس فاكسلا([5) واهربدش ( نب ركسم م)ر عذرلا

 رصتقاةبلاحل ا ىلعو هب رصب ثناكن اى :ر عوف م نملاسوخ #ببلق تن ناك ناىرياناثلوعف٠ (اطاصو)#
 رثة#فريمد هبفولوعفملل ىنبم (ىرب ) راد اصب قلعتم(ةيادبل) و ىدوكارصتقا ةيلوعفملا ىلعو ىطاشلا
 امو فوذ لوقا فاضموهو هلا فاضم( و) و ىرينقاعتم ( ريغف) ولعاذلا نع ةياينلا ىلعع وفم

 لعفلان م لوقنممالغ ىلع اع (ارم»») ومذلا ىلعىئمىدانم (مالغ) وءادن فرح (اي)و هللوةماه دعب

 (عسبان) وهيلا فاضم(رشب ) ولّوالاوكت ىلع ف وطعم( وتو) * هلك لع مالغل ناد فطع هنا ىلع بوصنم

 (سيلو) هلا فاضمبستلاءابرسكي(ىركملا) وىدوكملاهرهظت ..ءارهل تءذرحلاب و رشب نملاح بصنلاب

 لعافلا تئانوناب ب وصةملوعفمالءانبلاب (لدم) وافرحلو هوم :زمهلا هتف (نأ) و صقان ضاملعف
 سيل مسا هنا ىلعع وؤممردصملي وأن فاهتاصو نآو هن ردصأانأ ا ا راتسمريجذ

 اضم ىركملانمرسشب لادن سداورب دقتتلا اود دار ءابلاواهريحت تت ةانثملا ه1 لارسكي (ىضرملاب) و

 م(قسنلا فامع)#

 فوامعملا عب عض وفر تعن( مسبتم) و دعمه ععابلا ولا: قاعتم(فردع) و مدشنعبخ(لان (*

 واولا مضي (دول) و سمأ لعف صصخ اوفوذح ادت ربت (صصخأك وهب ملا ف اضف (قسنلا)ورخؤمأددبم
 صدي 0 ءلوعفملا ىلع بصن ل ىف ىع» !لوصوم ملا مع (نم) و دوىلعفوطعم (ءانثو) صصخاي قاعتم

 (اقلطم) وأدت م( فطعلاف) « ةيلعافلا ىلع عوف لعفلا ىفرتممريمكالا دو اعلاو نمل( ىدص) هلجو

 لعفلااهف لمعباعاو لال قلعت العد: الا نال ىدو كمال فال فاطعا !نءالء دعب رور4|فريمكلا نملاح

 ادّديملا نملابلاءىخ < مام ب.سلاوهاذهوداعس تنابح ريش ىفماشه نب اكل ذ ىلع صن ءانعمفاموأ ههشوأ

 تلقناف اهجاصولا ا لماع قالتحتازا او هب ويدس نعل _ةنواهح اصف لماعاا وه لاحلا ف لماءلا نال
 صاع عنم ا ثاتروهجلاد:ءزئاسريغوهوءذو رح نود لعفلا ىنعم نذملااهامأع ىلع لاما دقت هيرتمشا امم مزلب
 ايصنالر ءالو مدعب لذ 3 5 ةلزئداب وهو فو ذاعانب هلوقك ةرورمضوهنالفر ء«شلاامآو رثذااب

 ةيلعفطعامو (واوب) وك وأءار امىلعهءالاك لمف نورخ و | مطينلا هعبواسأيف 0 كلذزاحأ شفخالا نا ىلع

 ىلعةفوط عمتسجلا هذهواهليق مملا ىلا ةزمهل اةكرح ل قنب ( وام ًاىتح)وت ومر ورضالرمعهلاي (انع ) وفطعل ارم

 فوذمي ادبيات ريدا ىلعلحملع وفرص فوذ حلول: راح ف اك- !!(كي ذك )وفطعلا فرح طاش اي واو

 اووىدص كف هل جو ود_دطىلع فوطءمةرورضالرصقلاب (اقوو) رخؤمأ دتبم(ىدص) و مدقمرمسخ كل فو

 ثسن تال هيفءاتلاو ضاملءف( تع.تأ او) * ءافو وو دصكبف كلوةك ثاذورب دقتلاو فوذ_41لوةللةلوقم
 لاقاك دودرم لءف مسا هلوّةف ها طقىنعع لعفمماىد وكلا لاق(بف) يف طاقاببوصنم (اظفل) و
 دح ريغ طق ىنعع هلودو قات ايلاعفالاءا_مسأ ىلع لح دئال ىهوةيظفالا لماوعلا ام اعل دنا هاف عض دودااىف

 1 تول لع يس مسا طقو مالا ىنععال ىل فلا ىبعع لعفل امس اتالىكت عب لوشب ند يجلاو
 رباغال ىبعمتد رش مضلا ىلع د وةفاضالانع تءات اذاق فاك ىنعع نوكت نأ بس لصأو ىغملا ىف هلاق

 عخوتلاف هلاف كلذ ىف ىأب سف ةرمشع تضيق لو" "مك فوذحريملتاو ءادتنالا ىلع مذ ذرانهاهل#و

 (نكاالو) تعبت 71 لعافسنان 0 )و طقف ديزب تررمكلوةف ات رست ايل نزال تختمر

 جراضم(دبد) ومزخحو قن فزس لو فوذحا دةءارمخ (ماك ) و ىفاثلا نم فطاعلا طاقساب لب ىقعنافوطعم

 يل لل --777993آآئ7

 رك 3
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 ءاطلا تف: (الط )و ارد ساو فطعف ورح( نكلا) ودب لعاق( ورم ا) و راولا فذ. همز ةمالعو مل موز
 لاقو ىطاشلاو ىدوكملا هلا فلاغا!تاوذنم داولا الط او ْو رما ىلع ىواععم ةرورمذالرمدةل اويإ سهما
 فامءالوعفم (اقتحال) و فطعاب قلعتم( واود) ول ءافوممأ ل _عف (فلطءاف) + شحولارةب دلو ىزاوهلا
 (ايحاصم وأ ) واق-الا ب واطم اضأ اوهر اعباست قلعتم (مكحلاف) واة-الىلع فوطعم (اقباسوأ)و
 طسوتملا ف عزانتلا ةعصم دعك لذ ىلعاناج ىذألاو مكس افورب د-3: قود < هقاعتمو اه بال ىلع اضأ فوطعم

 قلعتم(امم) ورم أ هذ (صصخاوز وم ايحاصا تع (اًعفاوم) دىب.راغلا ىل بأ كلذ زا و روه+ل اد نع
 (هعوبتم ىنخبال)ة لجو هيلا فاضم(ىذلا) وصص+ا لوعذم(فطع) و واولا ىلا دوعتا منمءاهااو صصخأب

 فوذ<لوةلةراجفاكلا (فطصاك )وهنعمرب د7 فوذ<ىنغب قلعتمو ىذلا هإ_ض ل ءاذلاو لعطلا نم
 (ىنباد) هلعاف (اذه) و ضام ىلعف فاطصاو فطصأك تال ذرورب دقت فوذ<# ادد هيرب ىلع لماع, وذ

 رهاظلاو ها بيت رثلاب قاعتمىدوكسا لاق (لاصتأب) ود رم (بد كال وأ دةنم(ءافلا وز« اذه ىلعءفواطعم

 ىتااتاردالا لج نموهوءردص فص اي ةاعتمو ريجتو أديم( لامقناي بدترثلل ٌثو) فوذعك قل هيف هنملاح هنا
 (ام) و هلوعفم( فطع) وصصخلاب قاعتم(ءاق:) ورمأ ل عف(صصخا او) «بارعالا فر دصل مف زععلاقفاو
 سبا هإح راهرمج( هلد) وام ىلادوعداهعف رت سماهم ماو ضام ل عف(سبل) ولودوممءاوهو هسبلافاذمب

 جفلابنأ ( هنأ) وضاملعف( رقتسا) وفاطعب قاعتم(ىذلا ىلع) و شيا ىف رتتسمدئاعلاو امد داماومعمو
 ةيلعافلا ىلع عوفصردصم لبر وان ىفاهريدشوا هعماو نأواهرمدش (هلدلا) واهوء«اءاهلاو ردصهودبك و قرح
 (ىفامعا) و فطعاب قاعتم ( ىتح) وفطعان مدقملوعفم(اضعب )«ىذلا هل هاهلعاقو رقت اهل بورقتسساب
 رثت سن مءاوالد ىنمةصقانلا ناكعراضم(نوك) وةببفان (الو) اضن فطعاي قلعتم ( لك ىل) وأ ل_عف
 عرذتءانثاسا فرح (الا) و فطعا نم موهفملا فوامعل اىلاد وعد نأ لمت وىدوكلالاق اضعبىلا دوعنهيف'
 ملاذ وكيل او هاجس هى ذلاةلص(ال:)ةلج وهبلا فاضم(ىذلا) ون 55 رمخ (هياَغ) واهدعبامف لهعءالاغلنقام

 (امب) وأ دتبم(مأو)« لق غو سمالب ةركسذلا ن ملا !ءىجييو لوالا لا ة>الا ىلع لوعف ل ! نما ا عض دوما
 بهذ قال هنف أ دتب ا نعارمش باطل! ع وةووا د: باري هل ءافو مالا لعف نم( فطعا) هل> .و فطعاي قاعتم
 مثالي ف وذ < لعفببصأ عسضوم ىف ممآتوكي أل متو عنااىلاةفئاطوىرابنالا نباو زاوملا ىلاروهجلا
 هيلا فاضم( زمه)و فطعاب قلعتمءاثلا نوكسو ةزمهلاريسكب (رثا) د اهريهضب لغد شما فطعاهرمسغي ىنعملا
 فواعم (ةزمه)و فطع فرح( وأ) وه.لازمهةفاضاب رور بخ نر دصمة بكر تلاكى وسر دصم( هي ونستلا) و
 رب دقتو:زمهلتعن (هينغم) وهبلا فاضمزب ونالارءايل اديد شنب (ىأ) وينفي قاءتم (ظفانع) وزمه ىلع
 ضاملعف(ثفذح) وليلة فرح(اع زو) + ىأ نعةبنغمةزمهرلاوأ هيو بلا ةزه هرب اهم فطعا ماو ثدببلا
 (ناك ) و طري فرح (نا) ولءاذلا نعةياينلا ىلع ع وفرم (ةزيمهلا) و ثين أ لل + بق ءاتلاو لوعشمال ىنبم
 ىأر ىلعهبلا فاضملان ءفلخ لاو هباافاضم (ىنعملا) وناكماةرورمضالرسهقلاب (اهش) و طرشلالعذ
 ريب صن عضو لوعفملل ءانبلاب  (نمأ) لجو عمىعمءابلاو ها افخقاعتمىدوكملالاق (اهفذح) و

 ةزمولاو هن وستلاةزمه هو ةلصتملامأ عم ةروك لللاةزمهلا فدهعال هما ىف ماللاو فلالاو ىطاشلالاق
 ىزخالا ىلءامهايب>اهفامعااماو:د-اؤ لصالا فام ملال مانيتزمهاارك ذعم ةدرفماهرك" ذداعأو ىرخالا
 ءاقل او ضاملعفءاذلا ضيفي (تفو) وهملا فا ذم(ل:) وتذوب ناقلعتم (ىتعج و عاطقناب و) + ها فاي

 تار موزكت طرشاالغف عل و طرمش فرح ( نا) وني نعم اب تفودارم او مأىلادوعإ يمد لعافااو ثدنأتلل

 قاعتم هب و)امهلصل |وعةمالءانبلاب (تديقر هل + وعم ال لوص هومامو تل قل ءّدم(اس# ( واهيف راي سما وأو

 طرسشلا ىضموهوهفذخب طر” تاوف عم فوذ < طرشلا باو كتر يجخ ب صن عضوم ف (تلخ) هلو تديقب
 اهنداعا حضي شيكت: نافةمدقتللا مآ ىلءةدناعتل بت دقو كتاف ةرثت بلارانعضلاو ىدوكلا هلاقةرورمذ

0 

 ( انومأماهفذح عماهانعمءافح ناك ةز مها ا!تفذحاع روتببا وب دقتو لعافلل ءانبلاب خسنل !ضعبيفو تاك

 مسقاو هلوقكولومسقلا

 نيسوأ انيقتلاول نأ

 اهرو ردثو فاكفلا

 وطعتةيبظتأاك هلوتك

 (د) رجلا ةباورف
 (ةرسغم)ةر انا ف لاقي

 اهاتق هلح ن رود

 ىأةزخع نوكتف
 ف) ىتلاك هي ريسفتلا
 نا هلاانىحوافود

 حنصاىأ (كلذلا مزصا
 كلفلا ل صالاق

 (اذكو) حوال ريسفت
 ةرسفم انأب اهلك
 هلددعب تعقو ثدح )

 نود لولا ىنعماهف

 فورح ىأ (هفوزح

 نأ (نرخقت لو) لوقلا
 اهنعرخأد نو (ضفاخت)

 ةيلعفوأ ةبع*اذإ-ج
 مدقماالاثملاك ةيلعفلاف

 0و لا
 ةننجلا ومكلت نأ
 (اهنمساف)اهوهثروأ

 و) ةرسفملا نم ىأ

 هتيدجلانأ مهاوعدرخاو
 مدقتما نالنيملاعلا بر

 ىهاخاو(ةلجريغاجلع
 ةلبقثلانمةففخلا نا

 نايميلاتبتك )وحن (الو
 (ضفاخحلا لو د| ل عفا
 نأ ىه اهناو اهاع
 ىلع الز يري هال
 ايهذنأ ادصسعت درك ذ

 درغماهنعزخأتلا نال

 قوي تابصقةإجال
 تاقوحنالو ا مناكمىاب



 ةلجاثاللعفانأ هل

 اهفاملع ةمدقتا ا

 امأو) لوةلافورح

 وهو(ءالعلا ضعب لو
 لوةى) ىرارلا ميل

 الاهل تافامىلاعت هنا

 اود.عانأ هن نبت سعأام

 (انمنا مس ردجرعللا
 ىل_ء هلدادلا نايأ

 هبدق ( ةرمسفم) اوديعا

 نأ اماولةال هناللاكشا

 ىتلمال) :رسفم توك
 ىرمشعزلا لاق (تاقاوأ

 هنال هل ء+-و الامه لكو

 ةرمعما محا ىلع لجن ا)

 :عءتاق نود ىبتس ال

 ىرتالأ ىنعملاداسف (هنم
 َن اوك نأ مص الهنا)

 مبرر ردللا اودبعا
 كلذو ( ىلاعت هلئالوةم:

 تاقلوعم تس نال

 هللاريمضىلا ر:سموهو

 ةدادعلاب رسخوأو ىلا عت:

 مك رو رولع ةعقاولا

 ىلاعت هنبانال مقتل "

 فردهللا اوديعالوةد ل

 ع *ا ىلع جوأ) عب رد
 ( تاقلةرسغم) نا ىأ

 فور-ف )ترم نوذ

 ىلا أ (هاب انلوسقلا

 نممدقتانريسفتلا

 حتا رسما طرم نا
 همق نوكمالنأ نيسلا

 لوّدلاناللوقلا ورح

 ند م مالكا ادعز كي

 امهتيب طسوشب تاريدع
 مالك عا ريسغتلا فرج

 ||| ( ريمض ىلع)و طر فرح (ناو) +. صال. شاك ث عن( ىلل-1)وزيملا ىلع فوطعم: .(صالاو) ريغإل صخب
 كتطسسسلل77777ا77777اا7ااااالل7ل7للللللل77 2 »++ ججححححم-ح:'

 اهلا

 ( ربخ)» ها ه«اصتو مهردئ دعم عاوقك اهانعمنوداوجافذل ىلعةدئاع ىهتاذةل هاملاريغةعاة نا اواملع

 نيسلاولوالا فد _وملاءابلارسسكب (مسق بأ )و ريخت ريد نممأ ل فدي دشنلا عم تتذاذ: ؟1 ءاماارمس 9

 8 ًاوريهتا ضد بول اسموهو مسةب قاتم( واب) و فط اعلا طاةساب ريش ىلع نافوام عم سأ العف ىنا* 7 1

 لثا م فوذعامهقلعتموامهل. فام ىلءتافوطعم ماالعف ( ككشاو مهمأو) عزان ا لمس ىلع ىنعملا هس نم
 (بارضاو) روهجلاومطانلادنع طسوتملاف ع زانتلا عانتمالش اللا ذهاكل اغا رامماع م دق: اروكذمال

 ءانبلاب/ىغ) ةل> وقلم «لوعفم(اضيأ) دةر ؟:لابءادتبالاغ وس ىذلاوهوبارضاب قلعتم (اه)وادتدم

 ١ رى :ءفرو هن داس ًااذاثيدحلا تيغلاةيدنسأ اوىور ىع ىنعمو طاش !!لاقاد باريت لوعفمال

 لعف (تبقاع) ولاة :فرح (اع روز« بسن نعم ىدوكما لافو مهمالكن مفرءوبرعلا ن ءوأ ىف ىنعملا

 نك2*فرط (اذا) وتبفاعلو ءفم( اولا ( وو أ ىلادوعن <. ةرثةسمريمذ لعافلاو ثدنأ7: فرحءات )او ضام

 ىدوكمللا فالح تبقا ءبال حمالا لباقم ىلعهط ردي رأ نيرثكالادنعمدالاو هاكهيا او بوصنمط بلا ىعف

 ىنلأ عراضم النازسب(لب )ومزحر ىفن فرح (/)ونياو هلاىافتابمدقتم فما مذ لمعت الذنطرب كلااذانال

 «ةاعتموهبلا فاضم (قطنلا) وفل ؛لعافبحاسىنعب( وذ) وءانلا ف ذح همزح ةمالعورلب موزجتدجو ىثعم

 فرذحم ىناثلا هلوءفمو الأ ءالوأ لوعفما#» لا

 ىفسبال نوكي نأ لمد وواولا ىنععا علامجمتساىف ة ةدودك سالاع ر

 هيلا هذاك لال اىلعفاي وم: هيدي اول دحاوالا صال لآ تاوأ وذ« قلعت ةىلاثلا ل وعملا عضوم

 (دأ) ومدقمرسن (لثمو) + 4 .اعمر_ةتامةلالد ف وذخاذاباو هر دت:لك ىلءولوالار ,ووثأاو موضعي

 رخؤمادنبم مبلا ديدشت روزمهل اريسكت , (اما) وةلئاهماىتعم ن هاهنقا -!لثع قاعتم( دصقلا ىف) هيلا فاضم

 روعر ها ىنعأهرب دقت فوذح لعفب قلعتمىدوكملا لاف (وعغف واما تعن (ةيناثلا)و ىدوكم ااهسكعو
 فوأ لثماذكو < ىف ة: اك اهنوكلاحة اثلااماب د_ةتلاوقي ناثلا ف لعاقلان ملال عضوم فن وكتأ

 ةثنؤمالةراشام-ا (ىذ) و ليصفت فرح (اماز ,فوذ<لوقىلا فاضموحنو ةبيناثلااةاعتموأددقلا

 ىذاماكلو د_ةتلاو ريكا فوذمادتيموأ ىذامازدةر دّقتلاو فوذ<لعفب لرد كلا 3 رهلا

 هناكف ةديعبلاةيئانلاوةبي رقلاىلاةراشا ىذو ىطاشلا لاق ىذاما ىلع فوطعمةدرعبلا ىنعع(ةب رانلااماو) ها
 1 1 هل عنو نتا لا ىننعت :كوأ نم سم لعف مالل ارم 39 (لوأد)» ها ةدينعبلااماوةسرقلاامالاق

 (الو) اهفنىلعفوطعم (ايهنرو ريو ف طع فرح ( دأ) وفاثلا هلوعفم(امغْن) ولوالا هل اوعفم(نك-ل) و

 لعافلاو لعفلانم (الز ةلجرعادن ىلع نافوطعم (انابثاوا 'سأوأ) والتي مدقسلوعقم(ءادنإ و ددبم

 هلج ا ذهواناشاوأ :!سضاوأ ءادنال: الر رةّتااوالت فرتتهملاريكضل ادئاعلاو ادت اريشم.اعفطعامولوعفم او

 37 00 الل أنلا تهذ فالح «.فوءاشنالا ىلعربلتا فطع نم لوأ ةلجىلعةفوامعم

 رهاطو ه5 لواللوعفمااو نكن ةيوزسمالات ان نافتنأ كاباو ها ةعاجوراةلاهزاحأو ع نلاىا

 ١ 0 كنس لاما عضوم ىف (دعب) وهريحن فيضختلاب(نكلك ) وادتمم(لبوز ىدارملاح

 ادنباريخت عفر عضو مف فوذعتل اوقف اكللا ارو ركن ( ملك ( و !ىلاةدئاعءاهلاوهم لا فاضم(اهمب 58

 ةابلا هت جفن( عباس فز وهنفرتتسممع- ادلب ؛ موزع عراضم لعف( نك 1) ومزحوىن فرح ملو هلثم دقو فودت
 ءاردج ا رقنك است حت ةا:ةمعاب مث قوفةانثملا ءاتلا حا ع !(ام2) وفطعء فرح (لب)و هر ةدخوملا

 00 سا ؛ رلا ف موقلا لزنم عسب رلاو يالا لاق سرع ىلع فولط مرور شا ةروصقم

 ف ؛نكأ م ىعملاواهمحيورم رع ل ى د دات اهتداحإو ٍجااةالفلاةدودمءاهتلا اواعيصت وع رثثم>ىأ انفياعمو

 ءافدكا 'ءايلا فذ (ناثالاهب) ورم !لعففاقلا مضب (لقناو)*# هاهنق سن ًاالرفف داب قلد هع 0

 تعن(تنثملا) ولةنايقلعتم(ربطاىف) ومبلا فاضم (لوالا) ولنا وذم ( كح ) ولقناب ناةلعتمةرسكسلاب

 ط قطنلا ت>اصدح ماذارب د_هتلاو

1 
 ل



2 

 اقفال تافىرشخنلا
 ريسفتلازاح ريغ لولا

 ىأ(هزوج) اذه!( د)
 كواقى رمش لا ريسقتلا

 ر دقتل او( تراب تاق

 ىتتمأامالا مهتم
 ىرشاازد معانا هي

 باو>(لدفاقإ) و طرمسلا لعفءاتلا متي تؤطعو ريهكل ثعث( لصتم) وهلا فاضم(عقر) وتفطعب قاعّم
 فاعف رح ( وأ )# ريصخلل تعنت ( لصفنملا)ولدفايقلعتم( ريع اب) وءافلاهتلةدابلط هن ,وكلو طرشلا

 رح عضوم ىف ةركسن مسا ملا فاهماغداواممنيونتلا باب (ام) و ءابلأب رور ل اريمضلا ىلع فوطعم(لصاف) و
 راخل !نيدةدئئارالو دريب قلعتم(لصفالب و) ةدئازامنوكتنأ ىدو؟للازوجو ناك لصاف ىأ ىنعيلصافل ثعن
 رتئم هلعافرع راضملعف (درب ) و فرحا ةروص ىلءاهنوكل اهدعبامىلااهبارعا ل ةنريغ ىعع مساوأر درحناو
 ءاقلعمهفنك ادرب اذه ىلعف ىدوكملا هلاق دريب قاعتم (مظنلا ف) و لصتملا عفرلا ر يمض ىلع فطعلا ىلا دوعن هيف
 ةفرعملا دعب رو رحل اوراخل'نانمةروهشم اةدعاقا اىلءا.شمفودعع اًهاعتمدرب لعافنمال-نوكينأز وحو

 لوعشم (هفعضو]) فراغل اريمش نغالاو فدارثلابانلقن ادرب لعاف نمةين اثلاحاذهىلع (!.ثاف)و لاسةضحلا
 قفن_ممااهتسءاو

 ىرشةتزلا (زو>و) ىنغلا
 يأ (اهت ردسمزاضاأ دعى عع (ىدا) وهيلافاذم(ضفاخ) و ادتبم نيسعلا تق: (دوعو ) + سأل عف ( دةدعا) ودقتعاب مدقم

 نجر نهداداردس نانلوعفم (امزال) ومبلا فاذم(ضخحخ) و فطعب قاعتم( ريمض ىلع) ويلا فاضم (فطع) و دوعب قاعتم
 رثت-_سملؤالا هلوعفملعاشلاتانولوعفمال ىتبصسضاملعف (العحإ) و ق.ةك فرح (د5) وهماع مد.ةم لعمل
 تيباارب دقتو دوعرب> عفر عض هومىهياوعةموالعجدقةلج وقالط الل هذ فلالاو ٌضفاخدوءىلا دوعن هيف

 دوعىلادوعد اههقرك>_تماهعءاو ضام لعق (سيلو) «امزال ل عحدت ضر يمض ىلع فطءد:ءضناخدوعو
 لهو ل.لعت:ادأ (ذا) وسدلربث(امزال) و هيلا فاضمءايل اوامزالب قاع مناكم فرط دنع (ىدنع) وضفاعن
 ىلع فطعلا ىلا دوهد ه.فرُ: .هريمض هلءافو ضام لل_ ف (قآ) وقيشح فرح (دة)ونالوةفرح وأمس |ىه

 ) وصل 0 ومظنلا ىلعفوطعم ( رثنلاو) اتثعقاعتم (ماظنلا ف)و ضفاخلاةداعاربذ نمض هوةلاريجكلا

 نملؤؤملا( ردداانا

 اودنعاتاوهواهتاصونا
 فطعىأ ( ءاهللثاس)
 هر ورمل اءاهلا ىلع ناس

 . تأ (ال هيف) ءايلا
 ءاهلانم (لدب) ردصملا_أ اج 0 11 0 ل
 ف 0 لدمملانال نعورخ ا :لاة عدلان الو عوم ل اوىثااو درا هب م صرب اليعف نالاضد امظنل !ىلادوءينادعبب الو رتنال تعن

 0 هزانا 5 ىلع بوهنملوعفم م !ءاباأ كفن (اًتنثم) وهياعىاثلا ةلالد|لوالا نم فدخل نموأ عسجلا ىلا دوعت تادرغم
 ةداعاربغ نمضو خل اريمذل !ىلعهفطع قا رقذاىدنعامزال ضنا ادوء سلو رع دعتل اوكأ لعافنملاملا

 ءاحذ ملأ حجمصلا ماظنلاب و مظعلا نأ ارغلا جوصل ١ رينلا.دارلاو حصا ارثئلاو عيمصلا مظنلا فاتيثمضفاسلا

 (ام) وفذحتب اهتم( عم) د» رمح ل اوعفمللءانبلان(فذخ دق هاج وادتيم (ءاقلاوز ب نيدل |وملا مظنالب درعلا

 لدبللا( ريمضلا طا
 ةلصلا ءالحما مزلب )همم

 ١ الث ذواموهىذلا لوالارمدخ ةلالدإ رمح فذحادت.م( واولاو) فود دئاعلارامولس(تفطع) هإ جوملا فاض مىج»١ لوصوم لوصول ا ىلع( داعم 1 ا ا

 : 1 لطاب مز ذالأو نأز وع وئدوكملالاق فرظلاب ل صفلادوحول فذ ىفرثةسهلاريمضلا ىلءافوطعمن وكي نأ لمتح وباع
 توكس (سلروسنعلل ةيفان (ال)و فذ: قاعتمةمهملالاذلا نوكسب (ذار وءاغلا ىلعافوطعمنوكي ع 7

 ذاك ذكواولارهتفطءىذإا عم فزت دقءافلاو رب دقتل او فود عاهربجو حفل !ىلءاهعم بمال مسا ةدحوملا

 فاضم(لماع)و تدرفن اب قاعتم(فطعب )+ هربخ(تدرفنا) هلو راوالريمدل ارادت( ىهوز ٌكانهسلال

 ل-ءافلاو لععلا نم ( هلومعم ىبدق) هلج ولماعل تعذ مملا ممضإ (لام) د هلوعفمللاردص اةفاضا نمعهنلا

 لوعفمالءانبلاب ( ىتا)هإ_جواعفدب (قلعتم(مهول) و هلجاللوعقم (اعف د) وهنملاحوأ لماعأ تعن دعب تع

 (فدحر)#* لعافلا نعةياشل |ىلععوفرم ا تا فرثتلاريمغلا فوصوللا ىلا ةفصلا نمدئاعلاو مهولتعن

 باوهلاو) موزململا
 تو-كوشو (سكعلا

 ءاهلا نمالدب ردسصملا

 ناب فامعأل هيام
 ق(نابيلانال) اهلع

 ى(ةفدلاك] دماوملا 1 ها 7 ' 0
 لل يا نال و | ياعم (انه )دع وبتل تعيرهط ىعع لكما لادا, اب | مسا -اب مدقملوعذم
 هنأل لك مكي لا ىلع) و هلوعفم(لعفلا)و هإ_ءاق ىلا فاضمر دصموهواد دم (كةطعو) ل_ءافومأ لعف ( ميدسا) وادم
 1 0 قاع دم(مسا ىلع) ولعافو صأ ل-هءف (فطعاو)# ادتبملا اريح هلم هملاداصلاب ( مدن ةلجو هب قلعتم(لعغلا
 ىلءالعف فطعاو رب دّعتلاو فطعالوعفم (الءف) وهل !فاضم(لءف) وممسالت عن ارمللاب (هبش) وفاطعان

 ىدعتملاد-و ع راضم(هدعت) و لعاف وم لعذ (لمعت-ا)و لدعتساي مدقملوعفم (اسكع :و) لعقهيشمسأ

 هنفرتت_سم هلعاقو فالحل ىلع فوذ<# طرسل ب اوح هنا ىنءوأ مالا سفنب فاما مالا باو> ىف موز جن نينثالا
 ىناثلا هلوعفم (الهس) و لوالا هلوعفم هيل دتملا ءاهلاوأب وحو

 .ه(لدلا)#« ' :

 كلذ ىلع صن ناسلا
 ؛كلامنن اود.سسسلانءا

 (عسبيالف) اذه ىلعو
 تاسل ١ ىطعي ريمصلا



 ل
 22221211022222 2222ج تعنبال ريمضلانا#

 ثوبك نا ءةمااذاو

 الدب نوكين أن يعتاناسب 1

 ىلع مزمل لئافلاق آو

 ءالوخا ةيلدبلاب لوقلا

 مدقتاكدئاعنم هلداا

 هنم لدرملانأ ىلعءانب

 كلذا:لةحرطلا ةيث 8

 انإ-نئاو مزالال بلاغ

 ىخ ؟باو>انلن هموزل
 دئاعلا) لون نأوهو

 دووم ف وذ او ردا
 مزا الق (مود_عمال

 نآمتدالو) روذحلا
 روك دااردصلا (لدنت

 ةلوصوملا (ام نم
 نال) تاّقا ةلومعملا

 درغمردصم (ةدايعلا
 (لوقلا لعفاجف لمعبال)
 فرصتامو لوةاانال

 ةلجلا ىفالا لمعتال هنم

 ىبعم ىدّؤب درفموأ
 ةدمصق# تلك هلا

 كلذكت سل ةدانعلاو

 لدبتنأ (زوح من)
 لوأ تا)امن م ةدام 7

 ترمأ نال(ترماب تلق

 للاختا درفملا ف لمعت

 وت ه4! ى_عمنع
 رثكالاو ريتا كلم

 هبرومأملاىلاهتبدسعت
 (ى رسل لاق )ءابلاب

 (ف منتعالد) هلصاخام

 ىللاعت هلو-5 ندنآ

 للا ىلا لبر جوا و)

 نوكست نأ ىئزذانأ

 ىأ ةلزتسع (ةرسسفم

 ١ ةيايثلا ىلع ع وف صرت: نهرب مضه.ذو عسباتلا ثعن (دوسغا) ولوأ ادتبم(عباتلا) «ضوعلاة غل لادلا فب

 قىطاشلالافو دوصقم اب قلعتمىدوكملالاق ميما )و هادو هةملابقاعتم (مكحلاب) و ل_-ءاغلا نع

 نينثال ىدعتملا ىع-نملوعفم مءاوهوءربخ ( ى ممملا)وناثادتنم(وه) ها دوص:اريمضن ملا للا عضوم

 هرب :وىناثلا ادتيملاوىناثلا هلوعفم (الدن) و لعافلا نعةيان .نلا ىلع ع وف صهفرتتسمريمضلوالا هلو ءفمو
 مدقم ىف لن اثلوعفمءام امسك( !ةباطم) عمانععادتيلا:داعا اههننب طب ارلاولّوالا ادن ةبملارمحت عفر مضومف
 رعت تهاريعخا ااهملادثاعلاو امة لس ( لمسنا سو ىعم الوصومامواةباطم ىلع نافوام عم (اموااضعب وأ ) وهيلع

 دئاعهياعقريمضلاو لديلا ىلع رثاع لةثءىفريمض!او لقشس قاعتم (هماع) و ةملعافاىلععوفرملا لّقشا ىف

 لولا ىلءامأو لمهسالا فهضت رب مو ىطاشالاقلوالا ىلع وشم ىناثلاناءلوقلا ىلءءانب اذهوهنملدبملا ىلا

 بهذم مثوأم ىلعدو معبر ني عضم .اعفو هنمل د.ىملا ىلع دئاع وشد ىفري- مدلانىاغ !! ىلع ئشملاو هلوالا ناب

 يطا )الاه هريغب طفلا قف قاستناو هن قاعتم لماعلا ىنعم ثا ىنعع لد لا ىلع لمشملاو ه لماعا!ناوهو ثلاث

 لوعفجلانبلاب( قاي) وشلاغلا اذهىلءوطانلام ااكذ وتلا ف لجو وطانلام لاك هلمةعال_هذملا اذهو

 هسيلعىلاثل اهلوعفم مدق# ولديلاىل ادوعب هفرتتسملوالا هلوعفم لعافلا بن انو نينث *الىدعتملا ىاأ عراضم

 فاكتلاب رور# فوطم»مواهلبةام ىلع فولمعم لثم ىنعج مس اانه فاكلا (فوطعك د فاطعفرح(وأ) و

 :لسهثن ىذلاوأ اضعب وأ اهباطملدبلا ىفاي ثيبلأر دهةوفوطعءعقاعتم (لج)د <: هلا فاضملل فاذا ارح

 ىلع بصأ ل-< لبن فوطءملا ل ةىلادو هن ةراشا امنا (اذوز* ميسقتلل ن مفوأأو لبب فوطعم لثموأ هبلع

 اذاو زغب ازعنزم سمألغفةمومذلاىازلاو هلمهملا نيعلان( زعا)وزعابقاعتم(بارضالل)و زعابةيلوعقملا

 طرسشل | لعق ءاح ار سكت( بك )و فوز هقاعتمو بعت) مدةملوعفم (ادصقلو طرت فرح(نالو بسأ

 تودد) عوبتمالا د _صق يه نابارض داللس فوطعأ أي هند دشلالدنلا اذه: زعارب دمٌتلاو فودحن هياودو

 لدبلا ب هجناوىأ هلعلوالا ةلالدإف وذ همف لماعااو لالا ىلع ب صن عضومفىدوكم لا لاذ( د-هق

 ةفص(بلس هب) و طاغلدد وهىأ فاضمىفذح ىلع فوذ*ا د: ةهمريت ( (طاغ) ءدصق نود هنوك لاح ع وءتملا

 تع وبتملا]دبلاب ناو رب دعدلاو مالكلان مموهفم ا كسملاىلا دئاءريهذتاس لوعفمو طاغ

 سأل سعفهرزو فو ذنةراي فاكللا(هرزك ) أ !!تودعوبتملاوهو لوالا نعوكسلا هي هنتلس طلغلدب

 لع افون أل عف لبقتل نم ( هلبقد) قباطملد. هرز ىف ءاها اع نملدب (!دلا) و هلوعفمءاهلاوهف .ةرييسم هلءاقو

 نال ه:مور دقت فودة د اءلاوىالط لال هم .ةفلالاو لك نمضعب لد. لوعفم لا نملدب (اديلا)و لوعفمو

 ل |وعفصو لعاقو أ لف 1 ءاو) هنملدبملالادوعت ريمض ىلعاهتاوت>ا نمد.اللا_ةشالاو ضعبلا لدن

 هدب لمعت هترانزب رومأ هو قا ىلع مشمدلا فندلا لتةب وصتملارئا كضااوءاهلان ملام !لدب (هعح)و

 دقت سو# طاغوأ بارضا ل المت نم لدي (ىذم) و لوعفمو ل-عاق وأ لف (البنذ حو ) هةدنافرعو

 '(رضاخلا)و هلدبدب قلعتم( ريمذ نمو)#«نيكسلا ىو هي دم عجب ئدم او مهسال عب جرس | لذ .لاوهمدعوأ لّوالا

 '(ةلدبت)و ةيهان (ال) وةفقوذ <لاحرب دقت ىلع هل د_بتءرس في رعكم لعفب ب وصنم ( رهاظلا) وهلا فاض»
 الاب بصن ليف ىم«!لودوم (ام) و ءانئثتس ف زح(الا) و رهاظل اىلا:-عجارعاهلاو هي 1

 الح مدقمل اوعفم (ةطاحا) وهنم ىناتسلا ىلءىثما اهيسش مدسقت الوعل نملدسبلا ىلعوأ ءانثتسالا ىلع

 (ىضتقا) ورمسقتو فطع فرح( وأ «هيقرتتساا الج لعاقاهلا دئاعلا اوامةإ ص رهط ىنعع (الج)ة لو
 | راجعي ع فرطعم(الا مشاوأ) وهلوعفم (اضعبإ واما دوعب ءيفرتت اسم هلءافوال_> ىلع فوطعم

 (كناك) رالامشاوأاضعب ىضتقاوأ ةطاحاال- ىذاارهاظلا الارضاملا ريم نم اًعلطمرهاظلا لدالو

 قافتاي معلا بسنت ديكو فرح نوزلا ديدُشنو ةرمهلارب نكن نأو سصاك فوذ_< لوةلةراح فاكلا

 فاكلا نمل د. بصنلاب (كجاهتبالوبصتل تاهت امج هل[ ستلناكلاب مسالا ٠ ريسللا عفرتو
 قالط الف لالاو كج ابتب ىلا دوعب همةرتت بم د]ءاقو ضم لعق هله هلمهملا نيسلاب (الامءازو لامه الدب

 هلخلاو



48 
 ل

 هيلعربتا ى رحاها را ا ملل / مسطايدوصآلا وهلدءلانوكءاوتا ريت عذر عضوم ف ةلااو

 تاة-اكنالوةتاككاتاا متأبت تاة-١لاة!بطاذملا فاكو هوه: ملدا ىلءءارسأولو جا مبالاري عدلا هدنسأو

 كلذو نوذلاب طحنا فدل م:11 فاكنلاب ناكري_تالاؤ او ىدوكملا خس باغ متوو ىطاشلا ك1 ذ ىلع همت
 فودو.رب دعت ىلءهيلا فاض ( نمذلا) وادتبم( لد . د)«مدقتأمر رااو ةك اردتسالات "اك امنا مهو

 نعي لآ ىل-ءع وذ لأ ىلا دوعن همر زوالا ره وا اىلاىدعتملا نوذ نهلوعقم مسا نمكملاو

 لع لعفلا نم( از هى )ةلج و فاضمرب د27 ىلعوهوىدو كلا هلاقىناثلا هلوعذم( زمهاا) ولعافلا
 (نك ) دازمهىلب !, مهل! ىئعم نهض ىذلا م الا لدن ور دعتلاولد اه ريدخ عقر عم طومو لوعقأ او رثتسأا

 5 دسار رودس تاكل اوورخ وشمالا وراس ازد 1 «لا تبن 7 تاي وت راح قاكلا

 (لعملا) ولوعغمال نب معراضملءذ (لدس د)# دي .عس ىلع فوطعم( (ىلعمأ)و ليصقفت لدن نم ن رك

 مسا ميملا خشن نمو ماك ف وذل وةفاكملار ورم ( نك )و لدبسقاعتم (لعفلانه) و هيلعافلا بث

 ىنعملا ف جمعل ا ىلءادتيملا اره طرمدلا ]و نكمو زكش طرم ثلا لعف ( صن )وءادتنالا ىلع عفر عضوميف طرد 5

 لاقوحراشالاعبت ىدو؟ك-1ا هلاق لام ثالدب ل_كن نم لدي هنا ىلعمو حت (نعتس )و لصيب قلعتم (انيلا) و
 لدي ىلعاعقاونوكيف ةناعتسالالودووهواب ونعمالودودصق نوكينأالا طاغوأ بارضالدب وهىطاشنا
 طرشلاباو-لوعفمألءانمااب (نعن) ونعتسي.قاعتم(اذب ) وىدوكملاهاقاميرئالاو ها ىلكتلا

 35 ءادنلا)*

 ءاونكححالاوءا. لافذح (ءاذلا) ومد_ةءريخلادلا مذ: (ىدأ' :ءالو) ءاضأ اهمضيلاقي و نونلارمس 3

 راهطالاىلارامضالا نع لد_ءوعانا ا ىل_ع فوطعم ءانلا فذ (ءانلاكوأ)و ىدانمالت عن هن
 نماي ىب_عفوطعمءايلا نوكسو زي مهلا تف: ( ىأ او)رخؤمأ ديم ريغالرم هقلان (ان) و هيفاكلا صاصتخال
 فطع قرح 216 اعاثلا ذب )م ورخؤم ]دب هه (انآ) :مدقمراخ ا اذك) دان لع ف راسا ) و١ كهريغ

 ًادتبم( زمهلاو) ايه ئانأ اذكو اذ ١ لثمو أ قا :لاىدانمال اوى ًاوابتيبلار دةتوانأ ىلع فوطعم (انهزو

 نم ةإ5لوعقمالءانبلاب (بدن )هل > دى ءالوصوهممملا د نموهرم ( نأ ) وأ ديم (او و)هريخ (ىادلل)و

 ده ىنععتاكم فرط ةلمو'لادلاب (ىدل) رميا فاضم (او) وأد: م( ري_ةو)اوىلعفوامعم (ايوأ) و
 دنعباتحااو ريغو و دوتلاو ريغ :ريدخل اوعفمالءانيلاب ( بتتحا زةلد وهياافاضم(سألا) وفباتحاب قاعتم

 ةلج و ىمسالودوماموب ودنم ىلءتافوطعم(امو رك2*و) هماافاضم(بودنم) وأ د:ءم( ريغو)* سلا
 ل 0 رعبدق)ةلح واج ىلءاق نم لاح( اثا+:سم) ودهم رثةسماح لءافوامةإ ه ةغل ىلع :مدقلاب (اج)

 صل عف أس !ءاف) و بودنمريةرمح عفرع ذر عضو هاك رتل ىنهعنيتلمهللاءارلاو نيعلاب هب رعتلا نم ءارلادب دشتو

 (سنالار ول ة.قلعتم (مساف) 5 دكا م( لاذو) «اقلأ فقولا ف تادبأ ةقيف1لا نوناايدكو م

 ريخفاقلا 2 لقز ةلجوىلا ىف «ءماللاو راش اي قاعتم (هل) و ما ىلعف وطعم( زاخو 4 هلا قاسم

 ىلع عفر لى ط
 املعادثاع

 نه موهفملاىرعتلاىلاةدئاع ىشو هل اوعفم هيد هّتملاءاهاا وه فرت سم هلعافو نع مز ر< طرمشلا لعف (هعاع) و

 هلءاقو مالا لعف ن م( رصناف)ةلح وعدالا ىل_عنمنعر 5 ةرعطومىف ط كلاإح و ىطاشاا هلاك رع

 نمىلا ةدئاع هيدإ_صتملاءاهلاو فلل هلال لل ل ةمهعملالاذلاب ( هلذاع) و طرشلا باوح
 هلوعفمةددشا ا ءارلا حتفب( ف هرعملا) وهيقرتة سم ه]ءاقوءامل ىذا ىلع مم ا و)« ىطاشلا هلاق

 37 :هوةمادعلا ىل_عاعنأب عوبتلاراصو هم ءاعمدقو ىدأ: هال تعئل_هدالاىفوهو قرعملا نملدب (ىدانملا)و

 اذه5 لماعلل تعتلا هيالوةمعإ طور شمكلذزاوح ومال 'هد انتر مام لصالاو دجأ نالذع ترام مهأوت

 رمت مسنا ميل عشت( (نهو)هبلارادملاو سنا مسا لق ىرخ: 1| كلاذورب دتلاو ادكمملا

 ار نالهعتعهرسعب فوذ < لعب بصت لى نوكنأزوح<الو ءادثالا

 تعن(ادراملا) ورا ةءارةىفهللاد جلاب ٌرعلاط امدىلا قاع هلوقب هلدهثدساو كلام زن اكلذ ىل_عصن أ
 3 . ١ 030 ٠ ٠

 ) ٠١ - بالطلانيرغ (

 هلا انمسواف ىفاهلثم)
 نوكمف( كلف اعنصانأ || تأ

 ىذ_ّْئا ىأر دقتلا

 للا ىلا ولا رسف
 نددت نايم الا هنأب

 ىرستنا انو لايجلا

 (كالذ عنم نمل انالخ)

 ئزارلا مامالاو_هو
 ماكل ايةعتملاق هناق

 انهىحولا نا ىرشةزلا

 قسدلو قا ةث اي ماهلا

 لول !ىنعم ماهلالا
 ىأ هةيرددمىهاعاو

 "وسب لامخلا ذاك
 نال[ فتسااراشأو
 هلودب ىرشز ا|ةرصن

 ىعمىفماهلالانال)

 دوق اثال (لولا

 مالعالال وهل اندم

 هللا نمل_عف ماهلالاو

 تدع مالعالا نكت

 اااع م-هلملان 55 تأ

 هللاماهلاو ةيمهلأاع

 ليبقلا اذهنم لفلا
 0 ران اهف لاه ) د)

 ىلاك ( هل.قثلا نمةففخت)

 (نوكس نأ لعو د ىف)

 اوبسحو )ىدس مكنم

 ىف تف نوت النأ

 توكستاف(عفرلاةءارذ
 6 رع ىلأ ةءارقىهو

 قاسكتلاو ةزجو

 فقفادو بوعيعدو

 كم (اذكو) هرايتحا
 ةليقثلا نمف.ةذلاباهل

 ) مءدعب تعد هوث.دح)

 لنوع هيدارأا ساو ا



 نيسقبلا ىلءلدياملك
 كلذ (لزن:نطوأ)
 (م_ءلاةلزنم) نافلا

 اههااثم مدسعتو

 ام(ةعبارلا) ةماكسلاوب

 هج وأ بعب رأ ىلع هامل

 ميسلا خف (نم)
 هرا ( دوححتفن)

 ى)ىتاك (ةظرمش)
 اوس لهب نموت
 (ةلوصوم):ران (وهبزكت
 ن-هو*ف) لاك
 ىلع )ل و نمسانلا

 يان نيلام>ارسأ
 ةراث(و)دئاعوةل ىلا

 ىتلاك (ةيماهفتسا)

 ندمان ثعب نموت )
 ىلا جاتكف (اند_ةص

 3 رك ران(و)ب او
 فر ىتاك (ةفو-ص وص

 بدم نبورموكت

 بتم ناسنابىأ (كل
 ةفصصلا جاتو كل

 ىسرافلا ىلعو ًازاجأ 9

 6. رك عت 5 نمق

 لا جاتحت ا (ةمان

 هل وق هلعل 2( ةقص

 ' رسفو_هنام منو
 (نالعا و

 اهف م 2 لعاقق

 اصض# ىنعمب ريب نمو
 وهل_همفنملاريمهلاو
 ىأ) حدا اب صومخلا

 نرش و ع(اصخش عنو
 فر رخل كما ناو

 هلبقثيبلا
 « (سماخلا عونلاز#

 ةلجوادهعب قاعتم (هعفرف) و فوذ# تعنىذلاو نباب قاعتم (ىذلا ىلع) وقالط اال فاالاو ىدادال

0 

 ««فرفدهعدقىذلا لالا ىلءدرفملا فرعلاىدانمانباوتيبلارب دقتوىذلاة لد لوعفمالءانبلاب (ادهعدت)
 مساىهرهيلا فاضم(ام) و هلوعفم( ماهذا وه فرثتس» هل ءافوعالا فذ -ىل_ءىنبم رمأ لعف ' رئاو)*

 رسك,(ادنلا)واوذدب قاهتم(لبق) و فو ذ<هدئاعااوابتلص (اونن)ةل جو فو ذ*#فوصو م ىلع اهب راجل و هوم
 عمت نكساماو رسكسلاماللا قسورمالا مالنمو ز<:لوعفملل ىف معراضملعف( رهاوز هلا فاضم ذولا

 تالمؤلاب وهىطاشاالاق (ىر##) و توكسلاب وهو تلقفطاعلا لح داذافمضلاب وهون اهي ذح فطاعلا

 نييمقاطملوعفموهذ ها همكح ىلءوءار«ىرعهتاع-ىأ اذكى رعدتب .حأ نم ىعاب رلا ىلءىنيمىر## 0
 (اذدج)ةلسوهلاىذةناضالرو رعب (ءانب) و فوذ<اهةاعتموهيلافاضءبحادىنعع (ىذإ) و حوال ظ

 ءادنلا لبقهونب ىذلاىنيملا مسالا ماعضناوناو تيبلارب دقتو ىالط للا هيف فاالاو ءانباثءن لوعفمالءانبلاب
 اناضااو) درفملا تعن (ر وكنملا )وبصناب مد_ةملوعفم(درفملاو) عدد ةءائب باص مءاىر< راو

 مساوهوهيفرتتسا!بصنا لعافنملاح(امداع) ورمأ لءفدا صاارسك.(بصنا) ودرغلا ىلع نافوامعم (ههشو
 لوعفم( و<يو)#« لاخلا باص ىلعمدا_ةءالل عاما وامداعل اوعفم(اقالحن) وهيفرت: سم هلءاف مدع نه لعاف

 لماعلاوهاعزان:هدعب نيلعذال ىنعاا فلو معم ىبط اشاالاوو نذل رولاطماض ًاوهو ىدوكملالاق مطل مد2م

 مضب (مض) وهبلافاضم(ديز) وكلذدرب امها س و ها بوصنمريمضريغب هنال نحفاودو ىناثااوههف

 مضلودمعل لثا.مفوذحت هلومع ٠و مض ىلع فوامعمهإ ثلا نوذلاب دك مرمأ لعف (نتفاو) ىمأ لعفداضلا

 بولطموهو ندتفاب قلعتم( وع نم) و وأى نع راولاوروهجلاو مطانل اد: ءىذ مريغ مدقتملا ىف عزانتلان ال

 دب زنملاخلا عضومفن روكي تأ دعقالاو هل عرمصةةاو مضي قاع:هىدوكسا !لاقو ع زانتلا لمس ىلع مفااضأ
 ءادن فرح ةزمهلا(دب زأ) و كلو ة+ظفالا ف هلو-تدمو فوذ لوقىلا فاضمودتو افوذ < ىنعاب قلعتي وأ

 ديزإت عنلا ىل_ءريغالبوصنم(نبا) و لعل فاضملا ناب هفصول غلا ىلعوأ مضل ا ىلع ىنبم د :رةمىدائمدب زو |

 فعضاذانهينهوع راض. ءاهلارسكوءانلا ف: (نهت) وةيهان (ال) وم يلا فاضء(ديعسإ)و هلكت رامتعاب |
 ىأةمهملالاذا,لذأ اذا ناهأ نم ءاتلامضب نوكحص:نأ لم و ىطاشلا هلاق كرمأ نع فعضنالىأ

 نحال دمع س نب دب زأ كلوق و ند انئاكدب روغ نكفاوأ دب زو مضو تيبلار ل ادا نال ا

 ةمالعوملبموز<عراضملعف (لد) دمزحوىفن فرح () و طرشش فرح (ا) وادتيم (مضااو)# |
 ميمو زحل ليىل_عفاطمعلابمو زج (ليوأ) هلوعقم (الع) و ىلبل_ءاق(ثبالا) و ءابلافذ تمزح

 ىدوكسملا لاقل وعفملل هانبلاب (اقحدق) هل ول, لعاق (ملسع) ولعاغلاا ىلع مدة. لوعفم (نالالوا
 نازوع ومتعوهف لد ملناممحدذ مضلاو ر دقةتلاو فوذ_< طرمشلا باو>و ادتءملا ارم ن روك تأ لوح |

 طرسملا هل جنالامب رلاف رمت ىفىذلاريضلاب ىنغتساو مضااربخ هياوجو طرشلاو طرسشلا باو م-دةنوكي

 نيلامحالا !ر2كىقو ها فذ>الفاذه ىلع وةدحاولا هللا هلم ءامهلءزتتلداو ريمه! مهسف ىنختسا با اواو

 ناك اعراذمناكث يف. _ضامالعف طرسشلان وكن أب اولا فذ طرس نالف لوالاامأ ةر و ريض باكرا
 ىالا فذحت الوءاغلاب هنارتقا ت> ودّبانو رةماضامناك ىتهباو1انالذ ىناثلاامأو رعشااب اصوصة#مقذح

 (اراراعضا)و هرقل بصناب بصن لت ىف ىم-'لوصوم ىهو(اماءزانت أ العف(بصناوأ معذاو)# ةرورضلا
 هنقرتت_تملعافلا تئانو لوءفهال ىنبم ضاملعف:ددشا اواو ر يسكت: انّوأ )و هل ماع ىلع مدّةم هإ-اللوعفم

 ادتيم(قاقخسا) واني قاعتم( هل) داضاٌأ لوصوءاموانو::قاعتم (اسع) دام هدللاو قالط اال فلالاو

 ربنا لومعم د _ةتهيفوىدوكم الاقامه ص وإ+ اووي لوعقمأل ءانيلاب(اًمس) لج وهياافاضم(مض)و

 تآكل والاول_طدالا فال ىلءىئاثا اور و رضا اب صام لّوالاو هتاصولودو!ا نيد ل هغلاو ا دلا ىلع ىلعفلا

 هرات ا ام ىلع لوصوملا ىلعهدامعال هل .ةر ور ايالعاف قادت اواهل تان هنالامن ملا عضوم فاس توك

 لح وامة -ناقخسا هلله نيلام>الا ننزه ىلغ و هل.ةرو هرملاىقهريدخو هلاع ىلعأ دّممت روك وأكلامزبا

 ادد
2 



 ام)ةيناسملا عاوفالا نم
 تام#اككلا نم (كأبي 17
 وهو هحوا 1 ةسهن ىلع)

 (ىأامهدحأونائش

 هر ورمض نون الف ىتفو ضاةكردقملا مضاانمزرهلادسعتلا اذهةدئافو رهظأ ىبعع مضاذفصلا عض وم انذب

 رهدساىذلا مسالا نمانئاك هنوكلاحرارطضا ل> النون ىذلا مالا بصتا أ موا و تيبلاو دو راسلت ها
 وأ سمأ لدفن وكيت أ لمت ةمهتملاءاحللامضب (صخ) وصخ قاعتم(رارطضابو) «رهاط مذ نة ا هل
 نلف ةزمهلا جب لعافلا نعةياينلا ىلعع وذم ىاثلا ىلعو ة.لوعفملا لعب وصنملوالا ىلع( مسج) ولوءفمللابل. مادضامالعف

 ةران ) 11-2 3١ ءاسم لا ع+ نملادلا عضومإ ف( عم) 58 يكس علل وان ىلع فوطعم )لآ او هيلا قاضمريغإل مشل( و
 ىلا جا 0 (ةيطرس 1 (مهللا) واد_ةبم( رتكالاو) هب هللا فاذم (للا) و عملو دم ىلهف وطعم( ىك#تو) هيلا فاضم( (هللا)و
 7 كاسب ار عضوم اف( صا رقاف)و هلءاف (مهللااب)و ضام لعف (ذا_ثو) ريل نملاخلا عضومف غضا وعتلاب) وءريخ
 نيلجالا اعأ رع لوءةمسصنل ,( عسبأت )*ةروسهذهو لصف دهى ًااهانلزنأ ةروسىل 03 اوقك فوذعنادنباربخ» (لصف)# ةدئازلااما م لصات نأ ١ 1 1 رااوذشب قامسر لسانا

 (ىذ)وءادتبالا ىلعاعوفصتوكي تاز هو اع ثالابابفنيهح ولا رأ ىلءهمزل أ هرفي فوذ <لعف»
 )0 ل 0 (فاضملا) وهيلا فاضم (مضلا )و هيت وعنا فذحرب دة ىلع هيلا فاضمبحاص نع

 سم ىازل ارمس 5 زمهلا عل طقب (هم .ْلأ ( وهيلافاضء(لآ) وفاضأ سلا عضومف (تود) ونيلا ة>الا )و ععم ذط رس مس اى

 00 هل وىاثلاهلوعفم (فزولملا هلوعفم هن ولهذا ءاهلاونينثالدعتم مْزلَأ نم

 فرح :زمهااو ماك ف وذ<لوةاةراج فاكس ل!(ديز اك ) وهب ريما ىلع عفر لحتى ىفاشلا ىلءوةرمسغما من وكل

 هاج عج نبط زورق لعب زل تعن ب>اص ىنعع (اذ) ومذلا ىلعىيمدرةمىدائمدب ز وسب رقااءادنل

 ولوليجلااذدب ز َر 'كلوة كل نودهيوكلاحابصت فاضاامضلا ىذىدانملا عيان م لأ تيبلارب دقتوهيلا فاضم

 ل>ثدحدار طابامصت همز 5 لأن ود افاضم ىيمعسبان لاه

 ق(هاوس )و عفرابةيلوعفملا ىلع صن لكى ى عسا لوص 2( (امو)# ىطاشلا هلاقهيئانوأ مضل ىلعىببملا لعششل

 ذرالو هعا لئامت فوذحت هلوعفمو عفرا ىلع فوطعم مم أ ل عف (بدناوأ )ورم لعف( عفرا) وامل ص عضوم
 7 ةلئاداكو وتلا نون نملدب هيف فلالاو صأ لعف (الءعجاو) هارب الوطانلانال مده ف ع زان هلا نم سداو

 د 1 لوالا هلوعقم (اةسأ) وفوذ هنوعنمو ىاثلا لوعفملاعضومىف(لةةست) و

 0 زن طرشلا لعف( نكد ك؟)وط ريش فرح (تاو)# لع _سمىدانملثمالدب واق سن لعحاو ريذعتلاو

 نكي مسا هنا 0 ةرل<*ىفىمعمالوطوم(ام) وهلا فاضم (لأ) واهم« ىلعمدق منكي , راخ (بوت“) و

 1ع ا م ءلاب(اةسن)ةلجو ها ح حرأ لوالاو سكعلاز وع وىدوك-الاقاهريحن نعرتوم

 ًادتبم( ناهجو)و مد ةمربخ (هيفف) وقالط الل فئالاو لعافلا ن ءةياينلا ىلعع وفرملااةسنىرتت_ماريمفلا

 عضومف هنوكهيءادتبالا غ وسوأدتبم (مفرو) طرسشلا باو ربخلاو ادتبملا إو فوذحت هعيانو رسوم
 ىدوكللالاف هللا هذهوادتءاارير اة ىنعع فاعلا ول وعفمللءانملاب (قتش) هلعو مدقتلا قف رغم

 ترضفو ترذق م دقم
 الف هلو طرمشا !لعف

 باوج ىلع ,تاردع
 ةران عقت(د) ط رشلا
 0 (ةيماهفتسا)

 أ اوعز باوح ىلا

 ( اناعا هذه هتداز

 هريخو ادةيم ىأق

 ةران عمت (و)هد- عبام

 (بلءئاافالحخ هل اوصوم)

 عقتال امنأ عزف

 هدر والصأ هل ودوم

 لك نمنعزن_:لوك )

 ىاف (دشأ مهيأة عيش

 رد_صفذح> ةلوصوم
 هلاك 5 (اهيأد)*قتش مرو مو رداد مف لأ بوهصمقسن ىذلا عب داما نب تاو تيباارب لقت وهىذلاىأ) اهله

 حيرالاىدوكملا لاق (لأبو*) ودم فاضملا نءاضوعىالمزال هيد: فرح ريتال سلا اطر دفا نمد هب ومد كلانا لس
 لأ ىلا دئاعريهذ دعب هيلا فاضملاو لاما عضومف (دعب) ومزل ب مدسقم لو عما لعاناوستم الا
 اروح ىوصم ٠ نملادا عضومىف(عفرلاب) د اجرب( مزلب) ولأ بوعص*ن ملاخلا ىلع دودنم (ةفدص)و

 نأز وي واهدعبةعةاوةعوف ماها ةفصهنوك لاس لأ بوعص * مراء اهنأورب دقتلاو مزل ب قاغتم.( هقرعملا د
 ةعص مزار و: ةهصم رم نان ًادّتبمل ب ودعمولوأ اد: ةيماهيأ ىف طاشلالاقو ها اهمزملا هرب يف ادتنلا ىعمئاعلايمذلاوا جبرية وتنتقل هبا ملي ريح نوكأ دتبم هنأ ءاعوف ملأ بوععمثوكي
 كادت اعلا مزن ريمض نم لاخلا ىلع بصن عضوم.ف عفرلاب ولأ بوت قاع" مدل و ةمزالتفصىأ ةفص هلوقل

 ةفردملاىذدنعةعوف سموك لاحاهلةمز)ةةصاهد#ي لأ برهامي وهىذلا ظذالا اذهىلعرب دقتلاو ةعص
 نوهعم ع وقو زب دّتلاو ريانا عضو مف مزاي ول لا !ىلءارو صام ةفصو آدتبمل ان ودعم ىزاوهلالاقو ها
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 ةكرحو ةسسارعاهمكرحو
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 ىداناا عسبان ف مالك-لا قايس ناللأ بوهص

 فوذعاهةاعتمو ةفصورمو هتعن دعب و ىط اذلا هلافاك انام دتبملأ بو *نوكي نأ كوالافلاب نو رقملا
 ت#::2اانرةفصتعن قوفةاناملاب مزلتو هءلادعبةفاضاب رد رب فوذعاهدت ءواهي رمش لاو

 رانك

 مزالرأ عفرلاةمزالاواةفصاهدعب عقاولا لأ بودص*اهبأ 0 دقتلاو مزاي لوعة مى ةدن از عفرلاب ف ءابلاو بوت

 ريمضلادارفاب(درو) ةلجو فاعلا فرح طاةساب ادا! ىلعفواعم (ىذلااهجأ )وادتبم(اذاهجأد)« عذرلا
 هلو ىناملا ىلع دئاعا اريمضاادارفاىف هريافثو هيلع ىفامءاموا د:بماريدش

 هوهاس درك لاب درصةملا لوذ أ انأو ها مزالىأدعب ةفصلأ

 قهلا عسيلوت دلما فهناك « قادوداوس نم طوطخا مف
 (اذه) وفسوب قاعتم (ىوسب )وهيا فاضم(ىأ) وادت,م(فصوو )روك ذملاةدارا ىلع اهخاك لش لو

 روك ذملا اذهىوس ىف صوور دهتلاوارةءا اريتلوعفمال ءاخمااب ( درب هلج وفوذ<ةهتعنوه.لا فاض

 «ةلعتمولا1-اعضومىف (هفسصلاىف) وادتيملا اربح ( ى'اك) وهياافاضم (ةراشا) وادتبم( وذو)# دود
 ناي مزح عضومف طرا ل_هذ(ناك) و طر فرح (نا ) رةراشالا مساريغبةفصا فرب دقتلاو فوز
 ىذلات اوفل !نمتافأ عراضمءابلا مذب (تيفب) وةفصلا ىلادوعن هيلا فاضااريئوذل او ناك مم. (اهكرت) و

 باقااو لقنلاب لعأ مرك,لاثم ىلع تغب هلطأو هريغمابا هتافأوئشلا هتاقلاقي حاصلا ف لوصحل | مدعوه

 ةلالدافوذع طرسشلا باوحو ناك.اربخ بصن عضوم ف دلو هزاحأ نمىًّر ىلعهءلا فاض“ نع صضوع

 ف)# ةفدلا فى'اك ةراشالا مسافه. اراثملا ةفرعمنطاخملا تيفي ةفصلا لرث ناك نارب دَعَتلاو هيلع مدقتام
 ىلاعت هلوةكءادنلا فرحمنم فذ حد رقم ىدانم( دعس ) وفوذ<2 لوةا فاضمودت :وبصت:خرد قاعتم ( و
 دعبامىلا فاضم هنالاما هدعب امل عامتالا ىلع خغل اولدالا ىلعمضااهبفز وعمر ركساواذه نع ضرعأ فدسول

 درمملالوةباكى اثلاه لا فض اما لئاستفوذ 4فاضم هنالاماو هوس وةك ميرمعتم ىناثااو ىناثلا
 ارب دقتو أ هنملدبوأ لوالا دعسان ابن هنالاماريغال بوطنملوالا مدرب ل: ىلعةكرط المد (سوال ادعس) و

 فصولان ال ف.ع_ضهحولااذ_هوىطاشاا لات سوالاىلاب دونما دع _سانلاق هناك لو الل تعأ وأ ىنعأوأ
 نيلوقلا رى ىلع ريغالد.كو نىناثلاف لوالا خفر دقت ىلعو عامل اىلءفوقو ٠ قاةتشالا وه دون ىلع دماخلاب
 فلوالا ل عأوهب رقل عفا ل عاف (الوأ ) اعزانمت سم العف ( جتفاو مضر ) لعافو لعف( ناث بصتن:) 1و خفف

 دعب اكل اوقوع نان بصتاي وتيبلارب دقتو بلطا!باوجىف موز < (بص) )و هإذق هن وكل هق زد محوري هد
 هنعهللا ىدرذاعمنت دعس وه سوالا دعسو بصتامهدحأتاعفناالّوأ تفاو مضر سوالا دعس

 + ( ماكستملاءايىلا) عفرلاب (فاضملا ىدانن ا)#
 (نا) رىدا.1تعن( مد) لج .ولوالا هلوعتم(ىدانم) و زينثالدعتم رمأ لعن (ىلعجاو) *«فاضاأب قاعتم

 ىخموهو هفذ_>- طرمثتاوقا ةرورضال فوذ<هباو>و طرمشلا لعق لوعفمالءانبلاب ( فضاز و طرش فرح

 ءافتك الاوءالافذع (ديعك) دماكستلا ءايلرب دعما وهيلا فاض هرب دقت ىلع ىف ديد قلعتم (ايا) و ط ا

 ءامتك الاو فلالا فذح (دبع) وةك ا-ءاملاتايثاب (ىدبع) ولءجالىاثلا لوعفملا عضوم ف ةرمسكل أب

 هد_هو ىالط لال فلالاو ة> ءودفملاءاملاتايثاب (اندبع) وءاماانع ةيملة ملا لالا تايثا ) ادع و ةضفلاب

 ادت ا ىلع فو عم( ادن وادتبم(عتفو )فطام اط اق ساي ل |وتدم ىلءةفواعم ةعب رالا

 ديقانلا فد>و هلو ىطاشلالاق «بلا اضم (ايلا د عم ىتعتبهبذ واولاو هل .ةام ىلع فوطعم (فذح ١

 جفلاىلا ع.جرب نأ نكع و امهوتوأ مة هن وبث حدنالام ىف مص/الف ةحقفلا عم تيثتالءالا نال اطقتف ني
 هيلع فطعاموا دت_ملارمش ) رث*ا)ةلج و ها اهلصاةضفلا عم ريتا هناكسف ءام ااهلصأمماالانالا عمر كسأ و

 (معنبااب) و رقاب قاعتم(مأثباانف) وءايشالاوأ نيئيْشا!دحال ىهىااوأب فادعالةاءا م ريهضلادرفأو

 سا



 قرح طاق_-ابث نأ لعفوامعم(ت تمأ) وادي ةممءالا ارك( ثءأ )و ضرع قاعتم( ادنلا فو) + دنناصأ

 صاكروك ذا اهدار اىلعري_مكلادرفأ اوفوذح عل عتمو+ ءاع فطءامواد 5 .ااربخ (ضرع) 12 الا

 ةرورضالرصّعلاو تحت ها“ ءالءالاب(اب ١ نءوز هيلعالدب ةعزان 2 امهاو ءفم ف زل أ العف ( تفاوأرم نك او)

 ثم ًاوتبأت يبلارب دةتوورعمخ( (ضوء)وادتيم ةرورخذالرمصةااوقوذةانثاءاتلاب ب (اخلا) )و صضوع!قاعتم

 لروعم زعلاو رهعلانملكفمدقف ءادلا نع ضوعءاتلاو ءاّد لا تفاوأ رسك او ءا ةلايعادستلا ف ضرع
 «(ءادنلا ةمزالءامسأ )< ةردرضالادّيملا ىلع ىل«ةلارمدلا

 هيلا فاضم ىيمالوصوم (انز مزعل اروع درسا ضعب) واد: ل-رىء ماللاو ءاقلا مطب (لغو)*

 (ادنلاب)و لعافلا نع ةيابنلا ىلع عوف ص صخخ فرت :_سمريكض دئاعلاوامولص لوعغملل ءانبااب (صخع)ةل جو

 نه فواسمو اولا نواح -وتوعلا مفن (ثاموق) و ادا النك اس مهم ماللا مضي (نامؤا)و صخب قاعتم

 فز# ىالط اله ف فلالاو ضام لعف ( اد ةرطاو) لع فطءاموادةيملارب ( اذك )و فااعلا طاق-اينأمُو /

 هيلا فاضمة؛اثملارسكت (ثاب 1 درطا لعاق (تزوز ودشلا فاس (ئالازو دراطاب قلتم 0

 ف(ىن :الثلان م( و صالاوهىذإا ادتماارعخ (اذكه) رىط امال انالتتزو ىلءفواطعمال أ اددمم (سالاو)

 (لعف)وهيلافاضم( روك ذلا)و عاشب قاع: م( 1 داع ل (عاشو)# ريان اريمض نملاكلاعشوع

 لعف(رحو)ةيهانلا الب مو زعم عراضم لعف (سن ) ومزحو ىسمم فرح (الو) عاش ل عاف نيعلا مت 9 ذو ءاغلا مضي

 رحل عاملا ب ثان ماللاوءافلامخن(لذ) و رعت قلعتم( رعشلا فر ولوءقملل ىنبم ضام

 «(ةثاغتسالا 5

 (ىدانم) وةباينلا ىلعع وق ص( متس )١ و لوءعملل ىن. .م ضام(ثرخ" -ا)و 5 رمشلا تعم نو2م فرط (اذا)*

 الفاذار و وفعلا انباع الا اذا ةذاضاب ,رح عطومف هع وذ مو لعفاا ةإ حو مسالشعت

 نملأح (احوتفم) و ىالط الل اًضفدش ىل ًاواضفخت قلعتم (ماللاب ) ومْزاسريغ طرسثلاباو - امنوكسلاهل لت

 ال ىت> نادن ءاس قاعتمماللا فب (ىذنر هال)وعادن فرحان و فود مرا (اك )و ماللا

 ْن رخ ادعو هبوب دس لا تل وفود ل خل اير واس تار الا اا لعخلا حا

 نحذر ا الفد ازماللا فورخ نن١لاقو ىضثر ملل أل الأ ارب دقّتلاوامبالوىداناءالافوذ < ادا قلعت

 ل اب ىضترهالاب لصأو لهأ ىنععل 1نم ةعطتقم ىهامناو را مالي ؛تسل ماللاهذ_هتنأىلا نويفوكملا

 ا را لاي عتسالا رعت رمهلاتف دق ىكرملا

 (اب)و طرشلالعذ (تررك )و طرسش فرح (نا) و فوذ هقاعتموهماا فاضم ( فوطعملا)و فوذحنا كلذ
 ناواعّتم (رسسك لاب كلذىو-فو) هيلع هل .ةأم هلالدإ قوز < ط كلاناوسوترر لكل

 ةنئاك اهنوك لاحم اللا تفاوتدبلارب دقتو ةفيقخاد. 5 ودلاتون نم لديهيقفاالاو صأ لعف (اينثا) وايشاب

 وهو 2 ادنمم (مالو)وب كلذ ىو فرسكل ابنت ”اوان تر ركنا +تاعتسملا ىلع فوطعملا عم

 1 يذلا ىلع عوفر اث د .ختس | ىرتت.ملاريمغلااهدئاعوامل هلوعطمالءانبلاب(ثيغتسا) هل حو ىعم الوصوم

 ثدقاعل اوعذم( فلأ آ)وثدنأت الءاتل او مالىلادوعد هيقركت سم ريمض هإءاقو ضاملعف ( تدقاع) ولءافاانع

 تبقاعريمضادت لا ىلادئاعلاو مالرمت عفر عضو «ىفاغلتبقاعةلجوتعبب ف رةغل ىلءف لالا فدع « بلع فقو

 ر دقتلاو ادتبملا ىلءدئاعلا ريكا فذحو تيقاعلالعاذفلأ توك, نأز وح وىد وكما لاق هقرتت#ملا
 رخؤم ادتيم( (مسا) وثاغتسملا ىلا دوعب هيلا فاضملا ريهخل اوه دم ريخ ( هلثمو ) لّوالارهظتسا مف اهنيقاع

 هم .!!فاضم (بحمت)و ادئرم برعنتأ نا غوسئذلاو ا وذ)و ىدوكلااهسكعو

 مدهت اعف ٌتاختسملا لثمف ,ولأم بوقت ب>اصممد اوربدقتلا وابمم“ لتعءنل |وءممال ءانملاب (فلأ ( ةلجو

 «(ةيدنلا)#

 (ىدانملل)و فوز توعنم ىلءراج وشر لال لّوأ لوعفم هنا ىلع الطهسلا اك صو معبد ع سيعاطا دا هياكل +) ٠

 لوالاو ًاهتمر 1 اب

 وك ىف :مىباثلاو تدم .

 وأهتنمحام ىدا تول

 تع ئكم ولو ه سكع

 توعس نو.ةطاملاوهءاعإإ ن

 ممدتل امدقم طرمشلا

 تووساو رك

 هولي هنالا.لان باوملا
 مزانا ىلا.ةلا تفي مث
 مدقملا فالح ' ومدقملا

 اذاو ه-تةمرك ا 1
 2 راذملا ىل_ءتادد

 و ىضاملاىلاهتفرص
 اهلا بف) فك بول
 عانتما ىدتعي فقرح

 طرشلا ل عفوهو (هملن م

 امفنم وأ تا امد .

 وحار دع 6

 (هيلا“ :ل) طرسشل لع ف ىأ

 تاك انيثم طريشلاوهو
 ةعبرأ ماسقالافامفنموأ

 و و تاتيئماما امال

 وآهتمرك ادب 7 ىفءاح

 ىو وعنا. 4

 !:ةشولوو_تك زريدغ

 هلا دانهوأي (1 م.هانعفرل

 امهر نب أ لع

 ىلا ىلاعتهللاةثي ثمن
 اذه عف رآه 21| ىه

 َىلاتلاوه ىذلاحسنملا
 !ماعوا لوددب ةيفنم

 قنلاادهنممزابو)
 وهىذلا(مدةدال

 نوكي تأ) هللا ةئيشم
 اذه عمفرىا (هءفر

 ىلا اوهىذلاعلسملا

 مدقمال«موزا|(ايفنم)



 1 مدقلافاخع ل هنوكلو

 تدسال ذا) هريسغ

 عفرلاو هو ىلاتلاىأ

 وهو مدا (الاز

 (تفننا دقو ةئيشملا)
 ىفةئيفاهريغاهفاخالو

 مكحلا (اذه وز عفرلا
 فلخاذاام (فالع ١

 لوقو هري_غمدقملا

 هنعىلاعتهللا ىذز رع

 هنعهللا ئذربمهص ىف

 سعب هتلر
 (ءاعتن نم مزمل ال هناق

 0( وه ىذلا مدقملا

 (ءاهتن ا( هليا (فع

 8( وه ىذلاىلاثلا

 ىعملا(ثوكي ىتح« معد
 (ىهمعو فاعدق) ا

 تاخد ذاول نا ىلعءانب
 امد-ةم هتتثأ قنىلع

 (كلذو) ايلاوأ ناك

 ءامتنانال رانهفلخ

 وهىزلا (نايصعلا

 (ناببس ه) لاكآلا

 (فولئا)امهدحأ

 وعر ) باق دلالي
 (وماوعلا ةقبرط
 هلل لال>الا ) ىفاثلا

 ىمر) هل (ماقعتلاو

 ( صاوخلا هع

 ىلاعت للاب نيف راعلا

 امنه ص نأ دا رلاو)
 اذ_هنمهنعهللا ىذر.

 مق نءىأ (مسقلا

 باس نأو هر صاوالأ
 ىلاعت هللا نم ه-فودت

 ههاقعتو هنيالال_>إ
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 لعجاورب دقتلاو لعجالىفاثلا لوعفا ا مضومىف(بودنا) ورمأ لعف (لعجا)و امل دلا عضوم لادا مث
 تو«: ىلء عقاووهوءادتنالا ىلءعفرمضومف لو دوم مس١(امو) بودنمال اتءاثىداذمال رقم اىذلا مك 1

 لعافلا عةيامملا ىلءعوفر 1 ارك: ىفرتتسملار يمك! !اهدئاعوامةإهلوءفمال ءانبلاب ( رك :( ةلسو فوز

 ةفط اعواولا (الو) هلعاف نعبئانلا بدني ىف رثن :تااريعذلااهدئاعواد ةبملارمس لوعفمالءاذباان( (بدني )لو

 لغلا دو+ولن وهو بدني ف عوفرملاريسمغل ا ىلع فطعلاب عفر ل<*ىفىك«الوصوم (ام) و ةءفانالو
 اهدئاعرابةإملوعفملل ءانبلاب (اممسأ) هل  وانؤانآ الواكرشأ امىلاعت هلوةك الب فوامعملاو فطاعلا نيد
 مر ؟:ىذلا مسالاو ردقتلاوقالط ال امهم ىففلالاو لعاغلا نعةيا.نلا ىلع عوف ص لعذلا ىف رثد.مريمض

 (ىذلان)و ل_ءافلابئان( (لودوما) ولوءفءال ىنيمعرا ضم لعق ( بد» د دل* مما ىذلامسالاالوبدنب 1

 ريمهطدثاعلا اوىدلا هلص( (رمتشا)ة لحد ها فوصوملا ف ذ> ىلءعوهوندند.اللودوملاب قاعتم ىدو ك١لاق

 هلوةذش اك قلع :ل١1 ىف نيذر 1 !قاؤتا ط رثشانمدنعذ ثوضو هل“ :ءلوصو ارح ردع رور<*فوذع

 مةلعدلل اهب دنمىلءعوهو # امى:ثنةدهشىاساناو

 لودواابدنب درب دقتلاو ىطاشلاهنعولةةراخلا ف رخلارار 2و :طرشربغن ماةاطمهزاجأ مط خلا نكسل

 لوعقم هنا ىلع بوصنم ىدوكملا لافركبو فوذ_<لوةاةراح ف اكلا (ركبك )دهب رث-ثاىذلا فصولاب

 ميلا فب (نماد) و رثينم لاخلا عضومىف (ىلي) ةلجوهيلافاضمنيونتلاب(مطز)و ها رفع مدقم

 لوعفم (ى.متنمر)#« مزمز رب رفح نماولمالادن ملص (رذح) ةلجو ها ىليلوعفمىدوكملالاق
 سالعف (هلص) وهبلافاذم (بودنملا) ولاغتشالا باف نيهج ولا رأ ىلع هل هرسثب فوذحت لعفب
 فرح(نالو ها فذحءريخوأدتممىدوكملالاق (اهولتم) و هإصب قاتم (فلالاب) ولوعفمو لعءافر

 لوءفمللءانبلاب (فذح )ةإ_> و ناكرب_(اهلثم) وا فرتت_بماهعءاو طرشلا ل_هذ (ثاك) و طرد
 طرشلاباوجنوكي نأ لم: وفوذ<# طرسشلا باو وىدوكلالافاك ادتبملاري_خ نوكأ لمت
 رخؤمادثمم (نيون) ومد._ةءرمخ (كاذك)* ب داوعلا فذ> الفاذه ىلءو ادتيملاريخهباو- و طرشلاو

 ميلا هب (لك ). ةلج ولمكبقاعتم (هي) و فوذحت هنوءذمو 4-لا فاضم (ىذلا نا هرب دعت ىلع
 "ا (اهريغوأ) وفاضملانملاملا عضومفف (ةلدنم) وىذلاة لد هيف تاغللا مدفأ ىلع
 ” ا وما حدجر دقتلاوتغن نسمةيئاع دا ءذهوتانلوعفم(لمالا)ولعافورعف انا أت )و

 هلوأ ءرسغي ف وذ ل عفب لوعفم نيشلا خف (لكلاو)وي لا ذك اهريغوأ هل -نما:ئاكهنوك لا- هيلكئذلا
 مالكلارب دقتو لكشلا نموأ هلوأ ءاهنملاحىطاشلا لاق (است>) ولاغتالاباب نءنيهجولا خم ىلع
 رسك,(هلوأ) وفد 0 ء:توكي نأ لمتحو ها امزال هنوك لاس فو رأسا نماسناح لكشلا لوأ

 (اسناخت) ولرالا هلوعفم هنةلدتملاءاهل اوهمقرك# سم هلءاقو ءايلا فذ ىلع ىبم كول وأ نمرمأ لعذ م الا

 ةر ورضال فوذ<# هءاوو طرشلا لعف(نكي )و طرت فرح (نا) وتافوذ# هنوعنموهقلعتم 00
 ربخ (اسبال) وةينيالءابلاوا سالب قاعتم ءاهلا توكسب ( مهرب ) ونكي مس( حفلا ) واعراضم طرشلا نوكمأ
 لك-ثلاو ىطاش 11 لاق مهو ببسبا بال غل ناكتاامزالءالوأ ا دنا جناح لك ثلا لوأ تيبلارب دة 0
 مهولاوم_وهجو فر عن لفه, .اع هتطاخ اذاهسل ا صالا هيلع تسللاةد طلاخلاس دال اومردللا مث >ا اوةكرملا

 نلمهوبهذاذا ناكسالابامهومهأ ع 7 ئثلافتمهولاّقيهريغدب رب وهو وتلا ىلاتاسنالا طباهذ
 تابتافلوالاريغوهف<. ةاهسو طلغاذا اا وهف باس ب11 وهو هامأو اوهريغدي رت تنأوهنلا

 دي زي دازنمرسأ (دز) وهبفرغتسسلادر لعافن ملاح (اففاوو)# .هأ باوصءاهل !نكاسلا م.كولاب مطانلا

 ىقرح 4 وهيلافاضم تل وفوذحتىناثلا هلوعفمو لالا ه اوءغمريغالدملاب (ء اه) ونينثالىدعتملا

 هريدخوأ ديم عفرلاب (دااف)اخأ ُّط *(أشت ناو او) صاكةر و رض فوذ## هباوجو طرسشلا لعف (درت ) و طرمد *

 ناواذهىلعرب 1 لا راضم د وةرهأت (ال) ودرتب مدقملوعفم (اهلاو) فروزع

 ك0 جا

1-1 

 صا ا ا ا 7 7777 زا

 تنضيضت ]1 شي 7
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 11 1 101  ووووتكوووو كووول روي ور
 'ش ضرفىأ(ردنولهناو) ىلع فل ايدملا طيضت ىدنعو ىدارااوحراشاا هلع هل -اماذهىد وكمل الاق ءاهلا دز الو فاك دف شنت

 مفوذنا نم ولحن ) أ نمد ىفسيادزنالاهلاوةيمساةل + ناسراشلا هراتحشاامىلهباوجلا: لاقت هسرلع فواطعم ءاهلاو وعملا
 كلك ةصعمدمم 2 )لد او)* ها ءاهلاودملادزتالف أ :تاورب دَقتلا اودزت الب او افانرك ذامىلعو ل هودل. باوملا

 كلذ عسم (فويلعاو
 ةللحو ( هلل صاح) رخوم ادام مفر عضو مف ىمب“الودو«ممملا تشب ( نم) و فطاعلاا طاعس ايان دمعاو ىلع فواطعم (اديعاو)و

 ىلعبوطنمب>اص عع (اذ) وىدباب مدةملوعفم:ر ورضالرصقلاب(املا) و ىدابقاعتم (ادنلا )و
 تدبلار دقت هيؤرت_سملاىدن أل ءاقاهدئاع و نم[ (ىدبأ) ةلج و هيلا فاضم (ن واكس واما نم لاخلا

 « (مدخرتلا)# اديعاوان ديعا اوةيدنلا ف لئاقةنك اسعانلا ءادنلاىفىدبأ ىذلا و

 قارد_موأ مخرتلا ل-ال ف ذحارب دق: !توكف هلالوعنم توك تأ حرا شله صن ىف زاجأ (اممخرت)

 فذحار د_ةَلا نوكف فاضمفذح ىلعافرطوأا تس كنوكلاح ف فذحار دّتلا نوكبف لاخلا عضوم
 ىنعملا فهيقالبإ هنالفذ>اهء_طدانرلاقاعلطمالوعمم نوكي ناوهو اعياراهج و ىداراادارو مهخرخاا تقو

 دارا!نالهخ:الراقنااذهو ها ىنعملا فهيقالي الف محخرتلا نم معأ فذ ١نالراغأ ذو ىدوكملالاق ها

 نوكي تأ اوهواسءاخاهح وىد «وكملاداز 1 رثلا ةقبة-كلذن اكمال اوىدانااوخ ١ هنوكل صوص فذح
 ادكؤما_مةرب نوكي نأ اماواذيال هنالرافثوفو ها | حرب مرر دوتلاو فوذح لماعو اًقلطم الوعفم

 دكؤملا لماع فذ وو هبابفلاق هنافءارب الاعب مطانلا مالكم جوت مز! لّوالا ناك ناف هلعف نعام ان وأ هلماعل

 ىدادقف فدارااب ىلغذالاديكوتلاالا ف ذحا مرت هلوقل ىنعءالف ىاثلا ناك ناو هبكترب فيكسف # عنتما

 اسهحترت نوكي نو هواسداساهح راع هيت لااستسو نم نادك وال عنو محخرتلا نم معأ فذ انا

 فدحافا مرت تدرآ نارب دقتلاوةر ورمذال هياو- نمءافلاتفذد>و هنادآ عم فذ طرمد لع-غا هنالوعقم

 (اعساك) وهبلا فاضم(ىدانملا) وهوعفم( رخآ) وه.فرت: سم هلعافو أ لعف (فذحا ( وىدانملاوخ

 فاضمرب دقت ىلع فوذ ا لوةلابقاعتم(نعذ) و فوذحتادتءاريخ مفر عض هوم ىف فوذ < لوةلةراحفاكسلا

 ه#قفل الاواعدلوءفم (اداع-) واهتلصى دان ىنه؟ (اعد) هلاجو لوصوم مسا نمو ر ور او را نيد

 لعن( هنزو> و)* اداعس ىدان نمءادن ىفاعسأب كلو هك كلذورب دقتلاوةر و رضالهفرص نكمل نا ىالط اال

 ف) وعءاهلا نملاع (اهاطم) ومحرك | ىلع داع ىهو هيلوعفم هب هإ هت ءاهلاو ةفيقخلانوثلاب دك وم أ

 اهتفصلوعفمالءانبلاب(ثنأ)ةلجسوةصقانةةرعموأ ةفوصومةركش ىهو هيلا فاضم (ام) وز وح قلعتم/ لك

 هرمسقب فوذ لعغلة لو عاملا ىلع بدن لت ىف (ىذلاو) تن ان قاعتمةر و رضالرصقلاب (اهلاب) واهتاصوأ

 ىذلاَهإ_هقالط ذا فلالاولوع_ةدالءانملاب (اجخ ردق) هلج اناا بايفنياوقلا ح رأىلع ةهرقو

 فرط (دءل) وةرسفما وكل بارعالا نماها لال( هرفو) هل وعاجل ريضلاو اجو قاعتم (اهفدع)«

 فذ منردقىذإاورب دول اودرذوهنف لماعل اوىعااىوتم هيلا قاضملاو ةفاضالا نع هعطقا مذلا ىلع ىتبم

 لاغحل اواغلآ ف قولا ف تلد[ ةف.ف1طنانونلابدك قمر ةلاشملاءاظلا مضب (الظ-او) اهفذح دعب هرثو ءاهلا

 (الا) «امةإ_(الخدق) هل واهلن ا.د وأ هذها تعئر و رمذالرمدقلاب (اهنا) والخ قاعتم 6 نه) وءهنلا

 ىلع ف وطعم ىمجنالوطومامو:_فطاعءاقلا(اف) و ءا:ةنسالا ىل_ءالاب ب ودنم (ىعاب رلا) وءانثتسا فرح

 ىدوكمملالاق (ملعلا ) وهيلا فاضملا ىنعمة.نوةفاضالا نعمعطقل مضلا ىلع ىئبموهوامةإص (قوذ) و ىتايرلا

 نوعغنملا ىلعمر_ةتاذاتءزلانا ىلع كلام ن!صن دف الدن نوكر تأ دعتالاو ىبهتنا ىعاب رلا ىلع ناب فامع

 ىلعو ى-متناىتاب رل'نملاجلا عضو مافوأ فوذ ترارةةساب قلعت مىد وكلا لاق (ةفاضانود) وىايرلا علا
 (متم) و : م رعلصل رارعن ان قاعمي لات( ّممإ وةفاضا ![عفوطعم (دا:_باو راو نلانم- الا د رفاضن] فوذكع وا تان ةاعع د ان

 "نم ةائثتسملاك هلدسملا
 اذاهنأ وهوولوكح

 هرريصت ثم ىلع تا د

 ىلع تا داذاو 1[

 نمد) اماوج مك

 , اولوح قمىلاتلا عانتما

 نيمت) هصعن هللا ف2

 .٠ 1 ع ١ ١

 (باوجلا عانتماىلااهل

 هتوبثىلاالو) الصأ
 عاذتمالضرعتاهلاغاو

 . تاف) طقف ( طرشلا

 بب_-ياوعلل نكسي
 (طرسشلا كلذىو
 هةلعال شع ريغال

 (هثافتنا نم مزل) هريغ

 (هؤاغتنا) طرسشلا ىأ

 تناكولو د باومدلاىأ

 ناكل ةعااط سمكلا

 منا فاورجومراولا
 وهو طرشلا ءافتنا نم

 ءافتنا سعسشل ا 2 واط

 هردمراو تاوملا
 ف_اخ تاو) راغلا

 ناكن أي هريغ طرسشلا

 تمحو باع ىإ (4



 مل) طرملاريغ (رخأ
 ىأ (هئافتنا نممزلي

 باولاءاهتنا) طرشلا
 امثال ( هتوبئ الو
 ءافتن اىلااها ضرعتال

 هنو-.:لاالو باوملا
 سهلا تااكولوحنإ
 ءوضلان أك ة-عااط'

 مزايالهناف (ادوجوم
 سهمشلاعولط ءافتنا نم

 هتوبث الوءوضلا دوو
 ىذر رملوت (هنمو)
 تءهص ةطرعأ ا منو:ءدهليا

 (هسعبلهنلا فنعم ول)
 سمالا) ههحول مدقتو

 ه«بلعت لدا ىباثلا

 (روك ذملالاأملا ول

 ام هانعفرل انئشولوهو

 نم (ةئيشملا توت تأ)
 مزال :_سم) ىلاسعت هللا

 ةرورض مفرلا توب.
 (بيس ةئيشأا نال

 عفرلاو) ع-فرسلل

 ف دولا واهمع ( بيم

 توبثل مزاةسبيسلا
 نازهو ( تدينملا

 اههنعربعملا (تايتعملا

 ددسف) ني رحال
 امهتلعش ىأ (امهتزهضت

 (ةروك ذل ةرابعاا)
 ىضتقي فرح هلوق ىو

 همازملاس اوه م عانتما
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 هنوك لاحرلعلا ىأىعابرلا نء«لاسا.ةموىطاشلا لاق ها تمت نملوعفم مساوهودانسال عن ىدوكملا
 نءالحن ىذلاىداذملا محنرب ماماو رب دّقئلاوىلوألوالاو ها دب زسأر ةغاىلءءاسو دانس الوةفاض | البا“
 ةلدو فوذ م تءنوهو فذسالوعفم(ىذلا) و لعاف و صمأ لوف (فذحا) وفاضرب دق: ىلعهيلا فاضم (رخ الا) وف ذحابقاعتم(عمو) م مثمدانسانودوةفاضا نود هنوكلاحهقوذ ىذلافىئابرلا ملعل الاءاهلا هذه

 تعن 63 اس) ونبا فهخوهردب زفرتتسااريوكلا نءلاحىد وكما لاق (انيل) وميلعم دقتامتلالد| ف وذح هباوج و طرتشلا لعذ لوعفمالءانماا (دي ز) و طر شيفر (كازاورشا الانا قل فرطس او 1 فذحاورب دق:لا» فرذحملوسوملاىلادئاعلاورم الاىلادوعب هيفرت:بتمريمدالةلعافو ىذلا لد (ال:)
 (فا1ناد) ها ةعدرأ ىلءفوطعم (ادعاصف) لهكملوعفم(ةعإ رأ) وو تعن دعب تع (المكم)و انمل
 ًادتبم(عتف)و عم ىنععءابلاو م دشمريخ (اهمج) واو ىلع فواط#م(ءايو) دب اريش عضوم ف ( داو فو دتبم

 فذحاب مدقملوعفم ( زعلاد)«امهل عوبتم ةد) نيي-اصمءاب وواو عمتباث فان اورب لكلا نلت 3 عسبت ىنع؟ لوعفهالءانبلاب (ىفق)ةلجوتيناتلاريمض توعنملا ىلا دئاعلاو ءابو واول ت عن تفاهم ةلدجورخؤم
 فاضم(ةلج) و لقل عاف( محخرت )و ضاملءف(لقو) فذ>اي قاعتم (بكسنم) ورمل عف(فذدحا) و
 ىلعلمعتس اب لوعفم(قا,لافزامةلصلوعفملل ءانبلاب(فذحإ ةلج وتب ونبةيلوعفملا ىلع بصن لكشف ىما لوسوم(ام) وهيلا فاضم(فذح) وثب ودبي وصنم(دع!) و طرشلا ل عفءاتلا عتنب(تي وف)و طرمت فرح (تاو)»«هب و.يسوهاذ_هورعو هلةةورعمخرتلا اذهور دوتل اوفوذحتءرمدنو اذ نيد طب ارلاواذرمتمرمخو ورعوورعرب+(لقن)ة لج وناثأ دتبم(درع) وءادتبالا ىلع مفر ل<ةىنةلاجاو مرت كا ةراشام«!(اذو) هيلا
 وذي و مفرلابخسنلا ضعبفوونتلوعفمبصنلاب (افوذ<) و اعراضم هنوكملةرورضال باودا فوذحش طرمد | (ونتلنا) ورم فاضمرب دة: ىلعقابلا ىلا ةدئاعلوالا هلوعفم هبةل صامل ءاهلاو لءافو سمأ لعف ( هل جاو)« فذ البقهيؤفلأ ىذلالا هلا ىلءقاماارخ 1 لمعتسات فذ_> ىذلا فذ_>حدعبثد ون ناورب دقتلاو قوذم_ةلعتموامتل_سلوعفمالءانبلاب (فلأ) ةلجوفلأبقاعتم (هيذ) زفوذمتتعن ىمنالوصوم امو ىلع نعم ءابلاو لمعتسابقاعتم(اسع) و طرسشل اباوجةلجاو لعافو أ لعف (لمعتسا) و فاضمرب دق
 (ول) و:دئازأك هلوقففامنارهاظلاو ل_عجالىناثا|لوعفملا عض هوم ىدوكلا لاف (5 ) ولوعفمللءانبلاب |
 قابلا ىلا دئاعامفرت5_سماهماو ضام لعف (تاك )و ها اعضرامععرخ الان وكر دقتلاو هب ردصم ظ
 قلوعفمال ءانيلاب (امع) ةلج وضفاحلا عزنب بوص:م(اعضو) وفوذة2هقاعتمو مهن قلعتم ( رخ الاب) وأ
 فوذهل اوني لنا قابلارخ ؟لعجاورب دةتلاوهب ردصملاولةلصاهمل اومعمو ناك هل جو ناكر بصن عضوم
 ةفوذلاك قلعت« (لّالا ىلع) ورمل عف(لةف)#عضولا فهنمرخ الا فرملابامق*قابلان روكك
 ةفوذهلاو لقا لوعفم ( ومئاب) ولقب قلعتم (دوىف) ,فوذحن تعنلالارةيعبرفتلاءافلاباهلعلولدم |

 رعقلاب (ايب) وصاك ةفوذ لاك قاعتم (ىناثلا ىلع) و هلع هلبقام ةلالدل فرذحتل اوةللوقم (ىعاند)
 ىلعاعرفم لةرواول هنوك" لاحوءان دو: ىفلّوالاهحولا ىلءاعرذم لذ در دعا او ىخاي ملال عضومىفةرو رمذال
 فوذ هتو«:هومزتلالوءغم (لّوالا) ولعءافو سم لعف ( مزتل او) «ءابد هنوك لاح ىعاب دواي ىفىاثلاهحولا |
 اهاعرلا فرح لو دأ لث م ىنعع مساانه فاكسلاو مزتلاب قاعتم ممملا ضب (هلسمك ىفر ولّوالاهحولاهرب دن
  لوعفم(رارطضالو)* زوق اعتم مملا تشد (ملسمك ىف) ولوعفمولءافدمأ لعف (نيهجولازوحو) |

 (١دن) واهم حاصىل ءةمدةمام نملاح (نود) وررءالريعغلاو لعافو لعف (اوعر) و هلماع ىلع مدعم هل-ال ا ةراسع نود) هءلابتل

 مهلوق ىهو (نيبرعملا
 عانتمال عاستتما قرح

 هد ولا| مودال اهنا

 نأ ولمح وأن مىاثاا)

 ةلس (لص:) هلو مصيب قلعتم (ادنال) واومتبةيلوعفملاىلح بسن ل - تف ىعنالوصوم (ام) وهيل فاضم
 لعمل نزووة.لعلل فرصامريغ هنوكلةكغلاب روركتمبلا فاضم(ادجأ )و فوذحتادتيلريخ (ود) وام
 دج ا وحن كلذو رارطضالءادن نود هنوكل احءادذلل لدن ىذلا مسالا اوجترو تيبلارب دقتو

 » (صاصتخالا) «
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 لول ةراج ف اكملا (اهياك ) وهيلا فاضء(اب) وءادنل تعن (نود) ورع_توأد تيم (ءادنك مالو |
 نمىا أه« فدسلامعاضو عدمت 5 :فقرحاهواب و-واةوذحت صخخاب بمناهاكتو مها الع ه ةساممى و فوذخت |

 بةعىعع ةثلثملا نوكسوةزدهلا 0 رئاب) و فلالا ىلعةردةمةءذلع وذرمىال تعن (ىتفلا) وةفاضالا |

 لوعفم ءادلاو هياقوال نونلاو هيفرتت_سم هلءاقووجرئ اجر مم لعف (اينودراز واهيأن م لاما عضومف
 ىععلوعفمللءانبلاب (ىرب ) ولاقت فرح (دقر) ظفلل'ةدارا 00 ومجلاوقالط اال فاالاو

 فودعم_:ءاولؤال !لوعفملاو هولعاقلا نع ةياينلا ىلع عفر لكشف ةراشا .اعشأ (اذ) وني-:ئالدعت اا

 0 ( رلعافلاىحع رددموهوىريان ان لوءفم( وات 7( وهملا فاضم(ىأ) واذن هلاولا عضومف(نود) و

 (برعلا) وأدتمم(ن نغ) رفوذحم فاضم لثمو ةدئاَز فاكلااو فوذخادتءاريح (ل'ك ) و هيلا فاضم

 اة ةلاحاو صخأور دعا , و-و فوذ<لءفب لوعطم ءارلا نوكح دو نيعلا مضب

 م ىطع أ ىنعمةمملا لاذلا (لذ) لج وهلا فاضملود ومما مجملا تب (نم) نم) و ند ريش ( ىغ دل وأ

 كلوذ لث ؟مكلذو ى أت ود هنوك لاحلالام اان صاصتنالا ل ءبوصتلا اهرب دقو تيبلارب دقتو نم

 ه« (ءار غالاورب ثقل )ع لذ نم ىض«أ ب رعلا ندوب

 قاءتم(امع) وبصأ لعاق( رذحت) و ضاملعف(بعنز و بصنبلوعفم(هودغورشلاو لان 2 ىدوكملالاق

 مارد ىراوهلالاقو ها امل هَدإ_لاوهريخ (بحو) وأ دثبم (هراتتسا) وىجن!لوصومامو بصخب
 عمرب رخلاو ها هراهط ازوحاللع_فبارذ هنوك لاحيىف هوو كابابصن ىنعب كانانم لاحوهر لوع مم
 ههجوو ها ةصاخواولابالا كايا ىلع فطعب الولاق مث بصن» بصن عض ذومىف رسثلاو لانا ىطاشلالاقو لّوالا

 بصنتييلارب د-ةتورب نقلا لص فامهكارتشال ارذحلا | ا رخل اهب فاطعب تأ صف عسب قلما

 (اذ) وهلا فاضم (فامع)و بسناب قاعتم(نودو) «بجومراتنسا ىذلا لعغلاب هوكنو رشلاو كابارذخ

 ىلع عفر عضومىف ىمسا لوصوم (امو) ص لعف (بسناز و بسناب قاعتم( (ايال) و بسناب مدل هم نوع

 ةلجلاو» نيس (امزان نإ ) ناز هلج وهيلا فاضم( هلعف) وناث أ دديم نيسلا حدب (رثع) رامدإد (هاوع) وءادتالا

 (راركتلاوأ ) دعي ا هلاق مزلمب قالعتم( عم ة (الازودع لؤالارس

 كلذورب دقتلار فوذحتا دبل ريح مفر عضوم ف فوذ لوقا: راج ف اكلا(مميضلاك ) و فاطعلا ىلع فوطعم
 (ان) لقذالد« .؟كولورار ك1 11 6 مضلا) وفذلاب>او لعف «؟بوصتمدسالا ىنعم محب ءضلاو كلوقك

 م.اوهو ىطاش )الاقاذت عن (ىراس )دار ا ” مذلا ىلع ىيمدرغمىدانم:راشا م. (اذ)وءادن فرح

 تفذ>وري_وأ دةبم(ذشأ ًأءاباد) لعافو ض أم لعف ( ىاياذشو) «ةصاخ لد ءللاريسوهو ىرممتا ىرس نم ل عاق

 (نء )ويلا فاضم(دصقلا) وذيتناب ق واعتم(ليدسن ءو)ىابان مذ ًاءاءاورب )دعا رام لعل اوصل عمم

 نءدبتناس اف ىذلاور دعتل لا اوك .اارمجش (زيتنا)ةلجو نمل س(ساق) هل ج وأ دتبم ىع“الوصوم ميملا م 3

 ل ذينلانمذينعو واطملم .دناوةرورض ا ددرملا ىلع ىلعفلاري الو معممد ف ا

 (رذعمكو )«باوصلاولدعلا قا رط نع - ب رخ دّدف ساق نمولاق هناكف ىب طاشلال اق لدعل ادصقل او قد رطلا

 لعف (العسا) ولعحابىد ك1 11لاقو فود عي قاعتم (اناالد) وهبلعم دعم لعحال ىناثل !لوعفملا عضؤمف

 نءبئانلاعضومى (هن) ولّوالا لع>الوعفم (ىرغم) )رة فيفحللا ديكر ولا نوف نملدب هيف فلالاو ضأ

 هإدلوعقمالءانيلاب(الصفدق) هلجوةلوص ,ومىهوهبلا فاضم(ام) و لعاب قاعتم( لك ىف) وىرغعلعاقلا

 همث لصف دق ىذلا لك ىفانا ريب رذعخ" هنك :رعم لءد>أو ر دقتلاو فود ةءئاعتم أ

 *(تا مالاو لاعثالاءامعأ د

 لوص دم(ام)# لاعفالا ىللعافطعاه درك وءاععا ا ىلءاقطعم فاك ىف ب بحاملانبا نصت ا تاودسالا عفر رم رد

 نان لعاقنملاحاعضومىف ( (انت ار حبال قامت :د(لعف نإ وامة ص 27 هلجولَوأ ادت ى عنا

 0 ا

 لالا اري ةإ اودرمش (مسا) وناثأ 1ع دف (وه) و ناش ىلع فوطعم (هدو) دحلاما5نمنوكرذ هم هيشركتسالا

 67 يري يي ببٌبٌ؟ٌئ 7 7 7770707070ت0020ص2ت2ا2ت7>+

 ىف طرمث فرح توك
 (تالافدا صال لب ةثسملا

 ىأ(اهنأالا)ةيطرسلا

 لع (مرمتال) ىل ىأ
 هلوقك ) روه-لا
 او كرب ولانيذإ طش ١ دلو

 اقاعض هب ان رذ م هش ع نم

 ا:هولذ مد ملع اوذاخ

 تاىأ )نا ةلزتعةمطرسش

 وأ اوف راش ىأ اوكرت

 اناو(اوكرتي تأ اوراق
 د

 ري_سقتاا ىلا جامعا

 باطلا نال ىناشلا

 اورم ذ<ناوأ ءامصوالل
 ءاسددالا ”هلاح ى وبا

 باطالا هحوش امناو

 مهنال كرتلا لبق مهلا

 فنصملا هلاقتا اومأهدعب

 لوة)وحن (و)ىنغلاف
 ةدرودو ( رعاشلا

 الا
 دعبانؤادصأ قتاتواو)

 (انت وم

 نه انيسسهرنودنمو

 بسس صرالا
 تا_هئاو قالتناوى
 ىلثأ ىلع ليلد ءابلا

 نأموقمعزوةمزاجربغ
 هد ةراط هةخاا هم مزسحلا

 ى :رعشأ ان اهصددغو

 ,(ثلاثلا)هح ولارعشلاب
 نوكتنأ )واهحوأ نم

 الوؤموأ(انردصمافرح
 اقدارم) ردصع هتلص عم

 (اهنأالا هب ردصللانال

 3 (بصاتال) ول ىأ
3 . 

 راك او) نآب صنت
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 لوصومم-ا (امو)#ءقأىلءفوطعم(هموؤرخؤمأدتبم (هْوأ) رم ةمرمش(اذكو )ويلا فانم(لعف)و وعدودسعإ اهعرأو
 اينما نيبةضرتعم ل جيو ذم ادة هرعت (نيم اك) وهيلا فاضمنيعلا م لعفا) دامةلس ( ىنعع) واد: اوذوىأ( نهدتولاوّدو
 واولا مغ (ى وك )١ رهبلا فاضموأ دتبم(ه ريغو) ادتبملاريسةئلثملا مضي ( رثك )لس وريدخأ7نمةمدقمهرمخو |( د وادع (وأ )ثاهدالا

 ئثااررثو ري ةريخ ىازلا مضب (رزت)ة | حو ىو ىلع فوات (تاههو) ماك فوزا دتبلريشءاملاتوكسو | وأ مهدعأ ةراوخت
 تاههوىوك كلذو رزن ءريغو نيم اك كلذو رثك لعفاىنه؟ رتساىذلاو تيبلار دقتو لئاذا ار وزنا الو رامعتلا ف (ر معن

 نمكءلع لإ ورخؤمادتمم (اكيلع) وهورخؤ «ًأدتبل مدقمرع حل (هئام»أ نم) ولؤأ أدتمم (لعفلا وز ىنالدل ةةلوقليلقلا

 (عم) و رخؤمأد_:بم(كنوهزرمدقمربخ (اذكهوزمثام-[ىفري_هتلاامهنيب طبارلاو لعفلاربتئاسم»أ ||.” لسوءيلعللاىلص
 مدقمرب_(اذك ) «قالط زالاكلاراكياعف او هبلا فاضم (اكلا) وةفوذ < لاح قاعتم ني-علاتوكسب || تننم ل ل ناك
 طاق سايدب ورىلءفوطعممالالا نوكسوةدحوملاءابلا تفي( هإب)ورخؤمأ دتيمريغسصتلاةغيصن (دب 2 اعرو

 ارثبملانملاحاله_.! فطعامو !دةبماربحت عقاولارو رجلا ف رثت_ملاري_مذلانملاح (نيبصان) وفطاعلا |[ ق:لالن.غااوهوىفلانم
 ناله بعل اوعنم(ضفحلا) ولعافو للف (نتالمعدو) ءادتنالا اهف له_عباللا+لانالهءاع فاطءامو |! وإ عوقوو كله 7

 ىنحلاىال نذل ىفهلب ودي ورع دئاعن المعي ىف ريهضلاو ىدو كلا لاق تالمعي ل_ءافنملاح(نيردصم) و | ءارلا هيلاق هب ردصم

 رورجلاهنعبانىذلارارةةسالاىفرثأ_سمريمض د ئاعلاو ًادتيم ةعئاولاامدل_ه (امل) وأ دتيمىم«لوصوم ١( كلام نءاو ءاقءلاونأو
 ءاهل!اهدئاعواهتاص (ب ون7) ةل-و فوذ *فوصوم ىلع ة-ءقاوىعسالوصومماللاب رو رماة ناثلا امو نبي وهفلا نم ني
 رتثدنم لا اريعذل !نمةفوذ < لاح قاعتمأ دتيبم ةسعداولا لنا. (ل-ع«نم)و ب وذنب قاعتم (هنع) وهنعف 11 ذهتاثإ ال مه 0 9

 اهلرةتسم ل ةنم«:ءبو:#ىذلا لعفال ) عنمرق:#ساىذلاور دعتل او(اها) وهواهرب_ عقاولار ور اىف و عوةوو»و (م.سقلا

 اهتوعنمورخأبةملو فلا ىلع بصن ل_<#ىفى م الوصوم(ام)و لءافول_فةدد_ثااءاطنارسكت (رخأو) ند اردد ب ردمعم

 (هبفإ) ولمعلل مد ةمرع هنا ىلع عفر هإ_لاعفالا ءاع* !ىلا ةراشاىدو رح فرح ماللا (ىدل)ر و فرد جرتو) كارت_شالا

 (لكتعلا) و لمءلاب قاعتمىذاو لمعالامدةماريء.ةنوكي ناوهر سكعلاز وح لم_علاب قلعتم | اه وسنو)ةيناثلا (هيمألا
 اماإصةل+اوكلامنب اه رول وصوملا ىلع.داسةعالرور لا ورام ابال_ءاقنو كن أزو<ورخؤمأ دتبم ظ لوعفم فذ-> ىلع
 لاقهيقهذهل لدعلا هءاىذلاوآهف هذهلرقتسال معا !ىذلالومعاارخ و رب دهتلاو هيف نم ءاهلا دئاعلاو ٌْ (اهلبق) ىذإا (لعفلا

 اهدعب ىذلانال ةلوصومن وكس تأز وحالو ةدئازله_علاهف ىذلام هلو ىامن أر هاظلاو ىدوكملا فذ_>(و)دوب وهو

 ىتلا هتذسنىفعقو هنااكو ها امنعراذتءالا طوةسادوجأ ناكل لم_لاهبف ىذاارخ و لاقولو ةلوصوم || 'ىك اهدعي (باوملا)
 ضعبفو ىطاشاالاقةراشا مسسااهنأ باوصلاودل اوصومىذلات الاق ىت- ماللا ل_,ةفلاب ىذلااه-رذ ول ريمعتلا ,هدحأ ب

 قول علؤالا تيبلا: فاقت عقو ومسالا ىلا راش !ىناثلاو ءاسالاىلا ةراش الّوالاف لمعلا هنفاذلامزجسألا رخل تسر لأ ل

 فاضم(ىذاارر كحاب قاعتم( ريكشتب) ورمأ ل عف(محاو)# هلثممدقت دقوءاطبابسيلوافرعم لمعلا فاثلا || اذهىفام قختالو كلذ
 هيلا فاضم (هاوس) وأدتبم(في رعتو) نونيبقلعتم (اهنم) و ىذلاةلسلوعفملل ءانبلاب(توني) هل ويلا | [ىذملاةرثكنمر دقتلا
 بطوخ قاعتم( هنإ وةلودوبم هوأ دتمم (اموز < ادتبملاري_ترهاط ىععةر وسكمملاءانلادب دش (نيد)و ا 31 (عسب ارلا) هج ولا

 بطول عافلانعةيايثلا ىلعلاعوفصىمنالودوم (ام) ولوعقمال ىبم ضامل هذ( بطوخ) و ا وك نآ)ول هج 1

 لعافلان ءةبئانلاة يناثلا ام هلص( لعن ) هإ_توتيفان (ال) وهبنمءاهلادئاعلاو [دددمةعقاولااموإ ص ةلجلاو
 تيل ةلزغع ( ىنمال ارح

 ها توصمساىأ فاضمرب د_ةتىلءوهوىدوك-لالاقهيلعمدةملعدب ناثلوعفم (انوص) وبلا فاضم | نكول ف 5
 قسحاملاا نال مقراسا اال لاعفالا لع فطءلاب5 رو رعشجرتلا ف ها وصالانآ ىلءءانباذهو 50-8 0 1

 : ىأ) ىنةلواف نيئمؤملا هل ولوالا هلوعفموهو لعاشل ا نعةباءذلا ىلع عوةرصرت: ىمريمضهمقو لوعفمال ىثبم (لعح) ورم دقر هتيفاك
 مساهبشم نم هنوكلاح ل ةعفالىذلا هيبطوىذلاورب دقتلاو ثيبلا لوا موهىذأا ادتبملاربخانئص لع | لق رك انإ تيلق
 ىلاعت هلوةهنموادن زىدلو 1 او نس صا اوس لع كرخف لبح و ىطاشاا لاق اوصل هع لعفلا اةزكلدأ (اذهلو

 ف 7 ن : 71
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 نواكذف بصل ) ىنفاول ادنم(ىذلا) ومدقمريخ (اذك )و ها اوعسن ىرهوجلاةرسق انا اروح رلادابعمهنذلاة كالا اولمحو

 بصتنا(ماهماو_تف ىدحأ ىف رثتسم ريمضلوصوم لا للا دئاعلاو ىد_-لوعفم (ةياكح) و ىذإا لد (ىدحأ) ةاجورخؤم

 تيل باوج 3 روذأت ريخ فاعلا خف: (بعك )و ىطع ؟ءانعمىراّوهلالاقوداوأ ىدحأ ىنعموىدوكملالاق ةيلعافلا ىلع ع وقرم

 مزلالوءفم ةرو ريضرمةلاب (انب) وه.ةرثت سمول ءافو مزمل مزل نمرمأ ىازلا متفي (مزلاد). فوذ_عادتبا
 باوع اجت سالا باو ىءاقل الدو هري_2(بجودت)ةلجوأدثبم(وهف) هيلافاضم (نيعونلا)و

 « (ديكوتلاانون)* ردقم طرش باوج وأعراض هياوجىف مزح نمو طرش
 اذتيم(امه) وديكوتب قاعتم (نينونن)ورخؤمأ دتبم(دي.كون) و مد ةمربخ (لعفال )+ هل داحامىدوكلا لاق
 تعنربجلاوادةبملاةل وهلا فاضماعةءفكن (اممدصقاو)نوئلاددشنب (نيهذاز لجو هرمخ (ىنونك )و
 نملاح(ات 1 )و لعفا ىلع فوطعم(لعفيو)تادكو ب لوعفم(ل»فا) ولعافولعف(نادكؤن ور «نينومل
 ايلاتي مدقم لو ءفمةزم_علارسك(اما) و بلط اذىلعفوطعم(اطرسشوأ )و لاحدع لاح (تاط اذ و لعقي

 زوحيواة يشم تع (القتسم) واتبثك قاعتع ( مسق ىف )واطرس ىلع فوطعم (امدثم دز م (ايلان) و

 نوكيو امن 1ىرخ: لا ريمضلا نمالا»باط اذن وكي ولابقتسالا دق هيدارن الو لعفب نمالاح !..: [توكي تأ
 نيلية مالا نانوكيال طرسشلاوبلطلانأ نملءاسملاطرسثوأ بلط اذهلوق نم اداهتسملابقتسالا طرش ذئاب
 دكوتلاىلاد وعنيف رات سم هإءاقو ضاملءعف قالا خف!(لقو) ها اليقتسم اًمنثم مسقلاىف هلوقدد ٌؤناو

 (الدهبو)امىلع فوطعم(ملو)ةفانلاورب دق:فوذ كمت عاودبلا فاضم (ام) وله: قاعتم (دعب ) وهنئوذب

 نموه بلا فاضم مادي د_ثوةْره هل اريسكي(اما) والىلعفوطعمرإ لاب ( ريغو)* ام دعب ىلءفوامعم

 مد_ةملوءفم (رخو) هلوعفمىلا ع وهلا فصولاة فاذا نمهلا فاضم (ارلا)و ريغن ملاح (بلاوط
 فوذعا دثمأ : (از رباك )وس لعن (تفا)و فود هنو«نموهيلا فاضهفاكسلا فب (دكؤلا) وخناب

 ءافلادعت ٠ :ر وضم ( نأد

 ىلاعت هلوقىناب و->و

 اذكهاميظءاز وذزوفاف
 (ليادالو) اولراسا

 لالدتسالا(اذهىف) مهل

 نوكس تآزاو-+)

 دعب ازاوج ةركمنأب
 قلعهااونأوءاغلا

 فوطعمردصم لن دات

 ( هلوةففهلثم)ةرك ىلع
 ىهملا صخشلا وهو

 نيديزي مأ نوسيم
 هب ودب كك رهن واعم

 ا ا دك ولا لعفاارخ ؟متفاورب ده ةلاوةفيفمللا ديكو شلا نون نملدب هبف فلاالاو رهظاذا زربنم سل عفزرباو (يبيعر وة عابعسداو)

 سا نع ْق ذل هلدتلاءاوهلاو ىطاشلا هلاق ل رتل الك ش لاو هكرح ىنعع رمأ لعف فاكسا امض (هلكش او« نزراكلوةك

 هر بس 3 - . 1
 (نيل) 0 ملافاضم( رعذم) وهاك شاب قلعتم (لبق) ووإ.ةتيبلاىقدك واارخ ىلا ةء>ا ارىهو هلوعفم هن

 ديدشتااب نا هاصأنأ ىلعاةفئاو تعنوأ نام فطعوًر همنملدب ىطاشلالاقو رهذللتعن ىدوكسملالاق

 تعنلاد اب نمتوكنأالا ةفص سلو ردصمنالانالماللا : هطيسض مءاالو ىدوكملالاق مث“ ا

 ةروغم ناببوصنمرقت
 نو ازاوح واولا دعب
 ل وأ: فلعدغلاو

 ىلع فقوطعم ردا عم

 هلوذف هلو سل

 تآرمشدل ناك اموىلاعت
 و اي>والا هللا هماكت

 (سناج)و ةسناحملاتاكر لا ىلعةعقاوةلوص هومامو هلك ثاي قلعتم(اع) و ها سايق سلو عصبف ردصااب

 دق هل جو سنادع قاتم (كرغ نم) و ىدوكملا هلاقر هذا سناحا؟هرب ل اراصتحخا فوز هلوء«ةهواموإد

 دكوم سم لعف (هنف ذحا) ونفذ هرفي رعت لعفب لوعفم( رعكملاو) «لركقل تعنلوعفءالءانبلاب (اسلع

 مطانلادنعالاب ءانثتسالا لع بوصنم/فلالا) وءانشنس افرح (الا) و هلوعفم هيصة ءاهلاو هل ةثلا ثوثلاب

 را باحر نب أ (لعفلا)وهبقاعتم(رخأ ف ودحو ىمتمان لعفوهو طرشلا لف(نكي) د طرمش فرح (تاد) خمالاوهو
 0 الر لوالاوىدوكلالاق هدر ورلا ىف هريوءجءا فل اواصقان توك تأ لك ونا لعات(فلأ) وهلا فام

 ازاو-وأ دعب ةرهكه ناب قاعتم (هنه) ول-ء>اللوالالوءفملا ىهوفلاالا ىلعةدئاعءاولاو طر.شلا ب او>( هل حاف )د ةلجو رهط

 راع ةراجب + ا 2 ا انكي تاير د لاو هال تلو دم( دايلا ىلءفوامعم (داولاو) هسبلا فام (ابلازو ارا فلتر ناو 1( يلوم( وعبرت تسون زا "افومتس ءاولاز دل از بز ضار

 لوى هل- 13 ١ صألعف (هفذاو)و هلماعادكؤمقاطملوعفم (ايعس) و ٍيِرةماا نونااب دك ءص أ لعف نيعساو فوذعت ةقوإ ةنءاسو | كن“ ةراج ف اكسلا(نيءساك] و واولاو ءايلاريغاعفار لعفلا نوك لاح ءاب لعفلا نمفاالا لعاف لعفلا

 راسا احلم 0 زهرا دادس( تاغ رينا عئارنم)د 0 كد ايفر هل 0 هينا هتملاءاهلاو لعافو

 ىلءىلعةلاربهتالومعم عدةةهبفو ىدوكملا هب رعأ اذك اد:ءملارمخ لوعفح ا ءانبلاب (ىفق) ةلجو لكسشا تعت تفاءانابرضد روثلاك (سناع)و ادتبم(لكش) وواوىلعفوطءم(انو) عت ىعع ىةبقاعتم (واوفو) ءايلاوواولاىلا ةراشا
 رعبلا



 |هف

 ممسسسم

 ناب بودنم ه]_ٌةعاف

 ا كعب ازاوجةرع هم
 لد : وأن فلءفااو نأو

 | ىلإ ىلع فوطع مرد ادد

 صئاصخ نم وهو
 مداد داولاو ءاقلا

 نم (سماهلا) هجولا
 نوكتنأ)ول هح وأ
 تلطااوهو (ضرعلل'

 لزنتولو < ) قفرو نلت
 ١) ريش بدصتف 006

 فكالامزا هركحصت
 نيااهارك ذو) لمهسألا
 هريغو ( ىمغعللاماشه

 اسداس (رخآ ىنعم)

 (لياقتلل وكن أو هؤ)

 هلوق ) وك ) فاّشلاب

 مل_سوهياعهللا لص

 فلاثب ولواوةددتت)
 قاسنلا باو ر فو( قر
 فااظيولو لئاسلا اودر

 اوقدصت ىنعملاو قرد

 هلّملا ىف غاب واورسستاع
 ءاطلارسكب وهو ف اظااك
 مخ غلاو رعبلل ةمحم ا

 دارملاوسرغللر فاخاك
 هباورفو ىوشملا قرم اب

 راذلا اوقتا نيذشلا

 ىدندقو ةركقشاولو
 دافتساعا ليلقتلا نا

 تالاهتمالاهل وخدم نم

 تارعشت قشلاوفالفلا

 مي للا
 عاوفالا نم (سدانلا

 نم (قابام)ة سي دامعلا

 ةعبس يلعو ا

 0 (دةوهو هح هحوأ

 ,سأ لعف (نيثحا) وفوذ<لوةافاضموهو فوذ_تادتباربخخ(وكت) 031 ءن و رمذااب صاخو هوا دعي ا

 (رسسكلاب) ءمضلا 00د وراد فرح () 3في !نوتلاب د وتيم انما ا ءايىلا د1 سم

 مودو دنهأب ىلءفواطعم ممارس 5 (موفاند) هيلا اضم نءضوعلأو نيشان

 ةعاج ىلادنس مى لعف(نوشدخا) روسكلاب اهتعدانف اس : اءايلا تفذح ماكستملاهايىلا فاضمىدانم

 فوذ<هةلعتمر صأ لعن(سفو) فوذ هلوعفمو صأ لءف(مهضاوإلا طاأ خفف منان ون ئايدك و هررك ذلا

 ملاج ف وذ عع قاعتم

 مهضاونو ثا موقابوءالارسكر دنهانيشدا كلوقو < كل ذو ثيءلارب دقو سةلعاف نملاح (ابوسم) و
 ل_ءافئىدوكملالاق (ةفيفحت) وهلب موز عراضم(عقت) ومزح فرح ( ملو) اب ٌوسمكلذ ىلعءسدو واولا

 اهرسكو) ةسفيفحت ىلع نكمل فوطعم(ةديدش)و فطعف <( نك2) وعقب قاعتم (فلالادعب )و عقت

 لوعفمال ىنبم فلأو هأ ةدن دش ع نملا1 | ىلع بصأ عض وءقشو 1 نكع وةفن أ :سمةيعس ا لج (فاأ

 نءموم#_ىملادمكوتلانونىلا ملا مهلا نملاحوهر تقلا هام ا و فلول نذل اضءبىف دبجول و

 (اهلبف)وديز داز نمهيفرتت_سم هلعافو سمأ لعف(دز) درت مدقملوعفم ملال ارسكد  (اهل ١ «* فاد ل
 دن_سايقلعتم(نونلا) وادكؤ ملوعفم(ال_ءف)ود زل عاف نملاس فاكلارسكب(ادكؤ م) ودزب قاعتم
 (ةقيفخ) ا نرسل فذساو) »ع العف ثعن لوعفمال ءام ماي (١دذسأ ) ةاجودملا فان صم (تانالا)د

 ى_ءموانز وعلب: ىواسمفدرو نك !ساتعن ( فدر)ة لجو فذحاب قاعتم (نك اسأ) وفذ>الوعفذم

 قلعتمىدوكلالاف(1ذا)وهيلارب_غةفاضاب رور(ةحتف)وهبلافاضء(ريغ)و ف ذاب قلعتم (دعب د)
 طرشلا ىنعمل ةنعذتتناك ناواهل. قاع اهقاءتزوعذ طرشلاىنعمنمةيلاختناك نا اذانامدقتو فدحاب

 سا لعذ(ددراو)# نيرب دق: !|ىلءابملا اذاةفاضايةرو ردث( فاقت هلجون « رثك الالوق ىلءاما و> اهمصاتف

 فاضملوعفملاو لعافل ا لعملا نم(اهتفذ- )ةلجو قباسا !ثحل اهمفو ددراب قلعتمىدوكسملالاق (اذا) و

 ددرابةلوعفا|ىلعبمن:ل<#قفلوصومما(ام) وددرابقاعتم (فقولاف) ونونلا ىلءةدئاعءاهلاو هيلا
 ل ةلوسوملاامىلا دوعن اذ رتم_بتماهعساو صان ضاملعف (ناك )و وامدعب تاةاعتم (لصولاىفاهلحأ نم) و

 ناكو تاكري_تب صن عضومف لوءذمللءا :ءلاي (امدع) هلجون و“ :لال>-النيةةوزملاءامل اوواولا ىلع ةعتاولا

 قون ةدعفاهدجأ لو تاك حساذلا نم طةسووه-ام دعامة لهو ىدر وكل !لوةوامة]_طاهالومعمو
 فرحلا ةقيق1لا ديكوتلا نول تفذ_>اذاف ولا فددراوتيبلارب دقت لمأةىلفاهط اّعس | ىلع ل دبام هر رق

 هلومعم هيوإ صامل ءاهلاو قفا نوذلايدك و مرم 1 لعف اهئلداو) د اهلحأ ع نملدولا فمدع ناك ىذلا

 لوعفم مال ارسك (اغلأ) وهملا ف اضم( (مهف )واهلدبان قلعتم (دعب ) وده. فحللا نوذلاىلاةدئاعىهو لوالا

 نتألم واغفاوكنوك لاحىاهتادنأ ل_ءافنملاملا عضومفردصمىدوكملالاف (افتو) واهنلدبالناث
 ءدر وملاق ناففةوىفىأ ضفاحلا عزتءابوصنمنوك نأ ل < و ها فقولا ل_جالىأ هلالوعفم توك

 هب رد_سمامو ةراج ف اكللا (5 ) وانباوج وهف هباوج ناك اقكلذك الاحردصللاعوقوانلق عاملا
 هنف تفلالاو أ |لعف (افق)وةفيفمللا نونلاب دك مرمأ ل عف نغقو لوقت 0 (لو#:) و

 ناالابافتنونلاب نفق فكلوةكر دّةَتلاوفوذحتةاعتمولوةدبةيكع د اوَدَفِرَمْلْلا دمكوتا|تون وأ نم لدن
 امدإدفرصني وة.فانالولوصو٠ مسام (فرصنيالام 57 ملعأهللاو

 لاح ءانلارسكت (اندب .م) و نب ون5تعنلعافلاو لعفلا نم (قأ) هل جوهري (نوذت) 0 ف ؤرصلا)

 كلذ نم عنمو صقانلا لعفلاب قلعتلازاوح ىلع ءانب ت وكم قلعتم/ هي) واندممل اوعفم (ىنعم) وق لعاف نم

 (نوك) ىعنامىفانلاو زيت تيئملاةهمدعوت د اىلعةهقانلالاءذالاةلالد فالي ثنموةنءاطو دوبل

 ه.نم ءاهلاامجنيب طبارلاو ىتعاتءن دل اواهرمش (اذكمأ) واهم»ا(مسالا) وريصت ,ىنععةصقانلاناكحراضم
 ادتيا | ىلع اعلا منم ىريهضلا نملاحىد وكلا لاق (اةلطم) وهيلافاضم (تيناَتلا) وأ دتبم (فلاف)
 نمدن اعلاوىذلا هلض (هاوح) هل وهبلافاضم (ىذدلا) و عنملوعنم(فرص) واد ملاربخ (عنم)ةلدد

 ةإدلا 25
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| 

 0 را لا طرشلا ناوح نك تتسم هل دافو طرششلا لعق (عقو) و

 ىلع د" اعلا نم فرتتلاريعشلا لع فوطمعم اد ازو) * فرصا عئم تنل لاف لأ عقو امه رب دلل

 مدعتام لالدإ فوذح ري او دةيمنوكت تأ لك ولوعفملاب لصفلادوجول هب !ءفطعلازاحو ثنلأ 1 ١فلأ

 عساف نامل ازوىناثلا ىلعونالعفادئاز ووهفرصلا عنم تينأتلا فا لوالا ىلءرب دة:ااوميلع

 (فصوف) ونومااوفلالاةدان رو تزول ىلع ةيملعلا ىرصلانح :ة6وهو هم هماافاذم (نالعف) و فرصألا

 ى-.مىرب وهي ردسصمةزمهلا فب أو لس قاعتم(ىرب نأنم) وفصول تعن(ملس) لحوادث ارب قلع“ .

 هسملافاضم (ثينأت) ومتدع قاعتم ( ءاندإ) و فدو ىلا دوعن هيفرت :تسملوالا هلوغقم ىلعافلا تثانولوعذملل

 ري« نم لاحلا عضوم ف ذل مخ هلوةىىطاشلالاقو ىريلى اثلالوعنملا عضومىف ىدوكىلا لاق( متخ) هل جو
 مهرودص ترمد-مك ٌواجوأ ىلاعت هل اوقك هد: ءزئاح وهذا دق نما. اامخالاس ىيذاملاءاحو فصولاريمضو هو ىرب

 هنعهتلا ىطرترب ره ل وةبرعأ نيهجولاب ودي رصبا نأ ىلار ,طان ىلا ااوةيلعىرب تأ ىلا طان لّوالاو ها

 هل-بةصا٠ نازو ىلع فوذ_<:هريشو أ دتيموأ ادئ از ىلءفوطعم (فصوو) « نيضرعم اهنع مك ارآىلام
 اا تاو وفصو ىلعف هواطعم ( نز رو دو) ف سولتهنةزمولا طاقساو ةكربللا لد (ىلصأ) و

 ةرورضلل ارمصقلاب(ا ١ وهلا فاضم(ثدنأ 9 ولعفأن ملاح( عونمب) ولعةلانزو وديلعلل فلا رور#

 قالط اللاله_ث ًاوالعف اغا اوالهش 'اك كلذوهرب دقت فوذعاد_ةءاريخ (الهش 111 وثين :ًاني قلعتم

 فاض ء(ه .ةطولا) ونيغا لوعفم(ضراع) ودهيفرت“ سم هل ءاقوهإ .ةثااثونلاب دك ومص ال عف (نيغلأو) 35

 (هيع«الا) و ضراع ىلع فوطعم(ضراعو )ا. رقصاك ف وذ ادت .اريشوأ ضراعل تع (عبر اك ) وهيلا

 ىلعةفصلا مدقفةضراعلاةبوسالاو ةضراعلاةبفصولا نيغلاو لصالاوهبلا فاضم ةزمهلا عطقو ماللا ثوكسإ

 ١ لدبم_هدالا نملدب ىديالا لب قار وللا ًادتبم(م_هدالاف) د هر ورمؤال هيل | 0 ا

 ىلع عضوا نان لوءفموأ | عضو ع وف ص ن ملاح( اندم درو يتلمس( لسا ني لوعقمل ابا

 مدد رو ادتلا هلع :هربخ لوءفه ال ءانملاب (عنم) هلجوناث ادام (هفارصتا)و لعد عم هوْطُت

 (ىبذ ًاولبخ ًاو)ادتبم( لدجأو) د افصولدالا فاعوذوم هنوكل عامهفارصأ اديقلا م هدالافتيبلار دعنو

 ا لعف(ناني 000 ىح (دفو) اع 0 لدجأ لع نافواعم

 اهلا را لا الا :- ىلعرمضخ ًارئاط ليخالاو ,رقدل!لدحالاودا 0 ةييعذلا مهدالاو

 فوذعك قاعتم (عم) وهيلا فاضم(لدع) وادم( عنمو) داع ىطاشألا هلاق ةفورعل اة. اىفالاو تفارقشلا

 هلا فاضم (ىثم) وربتعع قاعتم( اظفافز داب _هلارت رستم وهيلا فاشم(فصو) و لوعلا#

 (تالثو) هلا فاضم (ىنام )وادتبم (نزوو) دد) 0 *مىلعنزاذوطعماههاوأ مسكت (رخأ او تالئو)

 مطانلا يدا كانو كل لعل تاق لو دوارتنملا ارم عضومافأ ( (امهك )وى ىثم ىلع ف وطعم

 ا ل لاحلا لع روص:مفوذعم ناةلعتم .:رالد_داونم ه)و ىدوكمال فال ةرورمدال

 هلاصتال حنفلا ىلع. .ةبم هنوكل مالا مال عل < ىفلوعمال ىتيم عراضملعف ([لعيلف)و ريسكلا ىف

 يق رام_سمهعساو:_صئانلان أك نم أل عف (نكو) «اغا أف قولا ىف ةلدبلاةف.فللا ديكوتلا تون ا

 الءافم ىلع فوطعم (ىل.عافالاوأ )وهي_ثملوعنم(العافم)و م1 تعن (هبشم) والفاكيقاعتم( عم و
 ع+ 55 فرص نم الفاك نكوري دقتلاو تثيما!لوأ ع نكرخ(الفاك زد فاضمر دون ىلء الف اكب قلعتم ( عنع )و

 (هنم)و هيلا فاضم (لالتعا) وورحأ رسب درهم لعطي بو هنمبحاص ىن هع( اذو) « لي عاشأ 0
 (اج ماعتراا) ها لالتعااذنملاجلا لءبصنلا عضوم ف(ىراو اك ولالتعاب قاعتم ىدوكلملالاق

 نأ اههجرادحاف) |[
 يسم يتخاو 0

 امهر نابهذماهفو

 [لءاعنرت رهن دباس أ

 ريخاهدعدامو ءادتنالا

 تويفوكلابهذءيلاو

 كلاةيف)اذ_هىلعو

 لات فيسضأ اذا(اههف

 (ىد-ت) ماكنا ءاب

0 
 ىسحلاَقبإ 1 )ةياقوال

 ايوجو نون ريغب ( مهرد
 ىلعةينبم مما ىفاثلاو

 ةبقرحاباههيشا توكسلا
 بهذءو_هواظفل

 اذه ىلعو نيد رصبلا
 2 نون ربغب ىدقلا هب

 ىف وددقو بسح ىلع

 تت كال لن توذلاب

 مانملاف لصالا هنال

 محوأنم(ىناثلا )هحولا
 مسا (توكت نآ)دق

 ىهر ( نكي ىعع) لعف
 ام لص: وافاقت اةيئيم

 فدقلاقذ) ماكستملاءاب

 انوجو نونلاب مهرد
 (مه ردىيفك لاَعباك

 لى ماكملاءايف

 ةناوعؤملا ىلع تصن

 هس> ولا لعاف مهردو

 دقهحوأ ند يك

 ف رف وكن : نأ )

 ديفتا موكل (قيقحت
 لغفلاعوقو قرقحت
 ىلع لد _.ةف )اهدي

 . امافتا (ىضامملالعفلا

 ظ ميسو ةييرعر



 ثقف (اداكص زر يا

 نان عالسفلا لاوسلي
 لق ) كلذ فضلا

 لعفلاب ىلعل-دخدنو

 م ِِع راذملا

 | معدتىأ (هيل 2 0

 هلل ا لوصف

 ْنَد 3 اه ادهيادع

 1 ا امهلع

 ه->وأ 0 ”(عسبارلا)

 فرح ن وكت نآ) لو

 كيت اهمنوكلا ( عوف

 هراظتناو لعسغلا عقؤف

 ىأ ني 3)

 قرام مذ صدالا ىلع

 تالرحسأ اس
 لحد الو .ةغال ىتااذق

 لوةفالا عراضا ا ىلع
 لقب هنءرب_عفيعذ

 ددز عراضا!ف(لو#ت)

 تاكاذا(ديز يرسخ

 ١ اراه ةماعقوتمهدورخ

 جد رانا ىلعلدف)

 فلوةتو( عقوةمرظتنم
 ديز حجرخدق ىذالأا

 ىفو هجورخ عقو.م» نمل

 اهحور ف كلداع ىلا

١ 
 علف عقونتتن 1 ٍإ

 ندااها وكت 0 /

 0 ركل نم رثكالا .٠ ا
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 أ مهضعب مند) 1

 هريخخو وهو 000 هكر( قع) هلجوناث ادام (هع :م)ولوأ ادّبم(فارصنالاف) ق 70

 ابيل

 (ىراك )و لالتعااذىلادوعت هيئلصاملاءاهلاو لو همر لءافومأ لعف (هرحأ رو ضفاحلا عز ىل !ءناب وصمم -
 ىراس ءارساكةارحاورحأ رب دقتلاو قال الوعفملا عضو ”فنوكينأل .ةحيو ها ءرحأب قامتمىدوكلالاق ||

 هيلع ثا. :فانعوأ اذهلت عن (822 )ودبس ىاعتم (اذهبرو ومدقمربخ ( لد وارمس ءاوز# لاهل امضومىوأ

 ىطاش !!لامه_ءلافا اضم( علا )و ىضن ةالوعفم(مومع) وهبش تعن ( (ىذتقا)ةلجورخ وم الع م (هبشإو

 الو هءلع هلومعممدقتب الولعفلاوثأب ردقمر ددموهو هش ىلعاذ م مدق ث بح تديلا اذهفذرو رضب ىو

 هنوك منك د مومان ع ها ابي سا ال ناك ؟ىلاعت هلوقىف بث * ىنعع بعر دق عا ههبشر ب تأ ن ع

 نكمل كل ذانإ- عخدالا ىلعه- ٍاعهلومعم دقت عنتع :ءالدئءاحو < مر صر دصم هنأ يعد واذهلءفلاو نأ .اردم

 لوعغم ( هب 3 رمشفرح ( تاو )هن ةقمل دنع لففلاةئاربنابم ع كام وكيل فوط اوزو رخازيعف لاذ

 ليو اربيل ادوعناهلا ىدنعىدوكللالاقونيحراثااروهجدنععسجلا ىلع ةدئاعءاهلاوهملعم دّمّدمىعسل نان

 رثتسم ريوهذوهولّالا هلوعذملعافلا تانونينثالدعتم طرسشلا لعفلوعفمالءانملاب (ىم«) وهي أاعوأ

 نوكأ ا حدنالو عم لاا ذم ىعسمى أوه ىعسناورب دقتلاو لعذلاب هي1علولدملا ىعسملاىلا عمار لعفلاف
 نيدفو 00-200 ريشا انا ىلب الو هلماعىلءم دقت: الل ءافلا انو هيلعهمدقتل لعافاابئان هل بةرور لا
 قاعتم(هب)وامةلس ( قل )ةلجوى م“ الودو ومامو هنىلعفوطعم (اسع در: ردرمغلا ىلءىطاشلا هل -واممف

 لعفةبلوعفم (معلاو)#* طرشلاباو>هري_ولوالا لو هعن مىءاهلاءريحتو لؤالا نيد طبارلاو لوالار مخ
 لعافو أ لعف (عنما) ورلعلا فرص عنماورب دقتلاو فاطم قدح ىلعو هد دوكتلا هلم هما لج روذ#

 اكىم «-.ةلماعل او ع ونال ني_بمقلطملوعفم(بيكرت )وعلا نملاح (اكسم) و عنمالوع مم (هفرسد) و

 قالط اللهذلأ ًاوهيلا فاض (اب آل. دعم ودع كلذوهرب دقتر فوذادتءاربخ (و) وهلا فاضم(عيرم) و

 (ىدئاز) و فوصو مر دقت ىلعربخؤما دتبم(ىواسإ) و مد مريخ (ذلا ذك« بيكرتلاوةياعلل فرصنمريغوهو
 ةدابزو نزولا ىلع ةىلعلا فرصلا نمهعئاموهملاىدٌئازةفاضابةحتفلابرو ري (انالعف) وهيلا فاضملادلا 3

 فود ا رةءاربخ ةلمهملاءاطلا مفي (تافطغك )وتالعنىد# ارىراح لعل كاذكرب دقتلاو نوئلاوفاالا

 لئابقن مال بةىال مس .انافامغو ىطاشلا لاق ناهطغك ىلع ف واععم (اناهماكو) تافطغك كلذو ردقتلاو
 تاسنال اناعتاك ام نيلاثملايدارأو دلب وأ ض :رثآ ما تاهمصأو تال..ءعنب سيةتب دعس نب نافطغوهو برعلا

 الولف د» لغو ؤمادتس(تنؤم)و مدقءزمخ (!ذك )+ ها تاهصاكذ لي وأضرالاملعو 1تافطغك

 فاضم( عنم) وادةسسىدوك- !١1لاق(طرسو) ر ريما فريمكلا نملاح (اًقلطم)وثنوعقاعتم (ءاهم) وص

 ءايلاتفذ_ ءايلابىراعلا إ_صآراعلاولوهةملاىلافاذمرد_صموهو ( راعلا) ىلا فاضماضدأ 16 لا

 قت ةراب قلعتم(قوفو)# توكلار ارينا عضوم ىف( قترا)واذتبملاربخ (هنوكح) مك ع

 اردد ا فره انال ءاتلاهنم فذ و فرحالاتالثلا ىوفىأر ل 0

 قارب اغاو فرحأ ةثالث نوف قترت المسالا نال فاضم فذ > ىلع قدما قوذى طاش !!لاقوو ها ثنؤدو

 ١ ل فوانعم ميجا مطب( رود أ) و ها ثالثلاىذ قوفر دّةلافءام.الا نم فرحأ هن هثالدلا ل عوهامىود

 فرح (ال) وهبلافاضم(ةأصار ودب زنملاح (مسا) ور وج ىلءنافوطعم(دي زوأر قسوأ ) وقرا عضوم +

 هيءادتبالاغ وسوأ د_ةبمىدوك-ا لاق (تاهحو) عملا فاضم( رك ذ)و مسا ىلع فوطءم(م.ا)و فطعأ
 فوطعم(ةمةو) ارب ريك دئاةؤدلا عض عضوم ىف( قبس ( ومداعلاب ل اوعفم(اري اريك ذب ) وهرب( (مداعلاف )دل: صقتلا

 ةفنأةسم هاج ريشو ادتبم (قح ماو دنهك كلذومر دقت فوذعادتبمرخ (دنهت ) ها اريك دن ىلع

 عض واق ( عم)و حقا كوس( فو ردتلاو) هيلا ف اضم( عد ذولا) وأ دتيمىدوكلا لاق(ى معلاو )ع
 يق (ثال-ثلا ىلع وقدانزوا د زداز رلاعداز رد-دهو ةهومملا ناس( رزد ا ا

 (نز 2 و زمام 1 و منسم افكر لوي ها لوالار 2 عضو مارب ريو ادتنم (خاتماهفرص) و
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 عضومىفىدوك-ا لاق لوءةملاو لعافلاو لعقلا نم م (العفلا صه[ رفوذ_2نوءنم اولا فاضم

 امهددأ توكل لعفلا ىلع مالا فطعباب نموهو صخ لكى لع فطعلاب ضوه( بااعوأ) وتزول دلا
 فرد اب( دنحاك )د ها بلغب وأ ل فلا ص وأ تلاغوأ لعفلاب صاختزو وذاع ذة: كلاورخ 0 ىعع

 ىمنالودوءوعواد ديم امو) دج ىلع وطعم ( ىلءدو) دج اك كل ذو هرب ذقت وذا تنارسو و
 ريصق مسا اهداعوامهإ_صدلة ا وهرب (اذع) رافىل ادوعب هنفرتتسمهع© اوةصقانلاراص عراضم ( ريصن) 0

 ني دا عوف سنملادا عضومىفالاو صقانلا لعفلاب قراعتلاراوعاذاق نازي قاعتما ل ناب (ىذنم)و
 تذدررب وسم ( تاجا وفاأ تءعنلوعفعال ءان ءلاب( تدب دز ةلجوهبلافاضم (فلأ 1( دتحاص ىنععىذو

 راسخ 0 ومفاجل أوه 0 هرصت ]هل وهي .ةركاسمهع»او صان لعف (سيلف) و

 مدعت (ملءلاو)داهموعوا غماهبا ىف ةي ةيطرسشا اعاهجشلاهرم_تىف ءافلاتادوةأوصوملااموهىذأا البلا
 (تا)و عنمالوعقم( هف 0 هرمسفب فوذ < لءفلوعت :مهناهريظن ىف ىدوكلملانع
 ريسخ نيعلا تو ءافلامضب (لعقك ) وفوذ<:هباوحو طرشلا لعت لوعفمالءا.نبلاب ا اطراف
 ىلعف وطعم ةلههملانيعلا جتفوةث ةثلثلا مغ (العثكوأ ( 0 ا 11لاق 6 ددكم وعاا)و فوذحنادتبا

 هلوعفمىلالعاغلا مس اةفاضأ نمهيلا فاطم (رحس)و ه..م اا ادلاخ ماتا لدغ لقوا ةاو) ذستبم (لدسلاو يماشلا د تاينوبخأو رعت وهوا نمو لسن
 طرمشلا نعم تنذت اذا اذانأ مدقةواعناع قلعتمى دوكلا لاق (اذا) ورغم فرصورب دقن 7فاضمو دق ىلع
 رول ريوضل أو ريد. د قلعتم م( هن) وأهطرمشا ل موو سس 0 الادنعا مم اوك ةيوصتم تنأكو اهابقاماهف لمعنال

 لأب ةصتختةيطرسثلا اذا نالا د, مالرعتعن هرسأب فو ذ<#لعفب لعافلا نعةيايذلا ىلعع وفض (نيبعتلا) و
 رك“ ة-سااربتعي لعافن م لاخلا ىلع دوص:م مودو دوصقم عع ىدوكسملا لاق ماد هقلوج رصأ ا ىلءة.1 غلا

 نيبعتلا ىلا دونعل «يفرت5 سم ريهض لعا ملا تت العشم بم( ريم نقيم ا ئاتؤم باوصلاو

 ناعزعفي رعتلاولدعلانافادوصقمنيبعتلا وك لاح .رحهسل نيمعتل رمت

 (فد رع

 اريثعب اذارب دّوتلاو قودل- ءاذانا او>و

 (لاعف) و ناب قلعت م( رسكملا ىلعإ)و ىتدي ىنن نمره لذ (نباو)* ل اقعرا ذأ ىلعاذالوحندو رصس فرص
 لاعف ىلا عجرب ادئيم( وهو )لاعق نمنالاح (اذو ءاذع) ونبالوعفم مال ارسكو هل ٠هملا نيعلاوعاشلا تب

 ىالط اال هفل ًاولدعا اوةءاعال فرصلان معو هملافا 1 وممخلا مطب (انعشج) وهريخ( ريظن) و

 لاعفو مالك-لارب دقو فاطم فذ ىلعع لا فاضم( مك) وفوذ<رخ الاهةاعتمو ريظنب قلعتم (دنعإ)#
 نمىجوبأ 0 لتر دن ءىطاشلالاق فرصب الام بارعا هيارعاىف م ىب دنع ش ة ريظناةنؤماسلع

 نرمثجوهو فيقثفمشجو «مشع ئعحتصف زعلا لرسنا « لاقي ناكر جير زخا نب مشج وهو را صثالا
 مسا(ام) رةفيفلان والاب دك وم ل_عف (نفرصاو) ها نزاوهنب ركب نب هن واعمزن محو فيقث
 نع تئانلاركتف رثتلاريهذلااهدئاعواموإ_هلوعقماءانبلاب (اركس) هإ- و نقرصالوءغملوصوم
 ارئاب قاعتم(هيق) وادتمم(فد رعتلا) وهبلا فاضملوصو م مسا(ام) واركسنب قاعتم (لكنم) و لعافلا

 نوك, ها جون وك, ربخ (اصوةنم) وتوك قلعتم (هنم) واما دوعن هنفرتةسمههاوةصقانلا نأك ع راضم (نوكيز وادتبمىع«١لوصوم(اموز +« هيف نمءاهلا اهدئاعوامةإذهربحنوا دتبملاوا دتبا اريح (ارثأ) هل دو
 0 هيد قاعتم( هيار ءاىقف) فرست: الامل ا دئ اع 0 ا ااهدئاعوامةل ماهل اومعمو

 لاو ها امري ىدوكملالاقءالومعمو( تدعي ) ةلجوهبلا فاضم ( راوح) وىتقنمدقم لوعف قبر 1
 ُظ 0 هل لعقهتلصىذلال اودوم ارم نافءاغا ايهعاعتم نارتقا ل>الام بخ هاو ىو ذي ديم رماها
 ىذلاو تد# ار دقو ادم فذح ىلع لوو هف كلذ نمدرواموءاغلابترتقناالابا او> عقواذا 5 ثنثملاعراضااو

 (سسانتوأ ) فرصب قلعتم ( راراعضالو) * هبارعافراو- مسمن ىناقي وهف اصوةنم فرصني الام توك
 فاضم(عنااإ) وفرص ل عاف بنان بحاص ىنعع( وذ) و لوعفمال ىبم نضام (فرسد) وراراغض!ىلءفوطعم

طاملاو) لد قئسسملا
 1 ئ

 01 عقوتي ف يكف (مقودق

 ”لاقو) عقودقامعوقو
 مقودلاى عماوت 01 نمذلا

 لدن اهنا ىضاملاءم

 لع-هلا ىأ ( هنأ ىلع
 انراغتنم ناك ) ىذاساا

 زيمالا كرد ةلوة:

 اذ_هنو راغتنب مول

 ثوكروهو (ريللا

 (توحتوتي د) ريمالا
 توك رلاوهو لعفغلا

 ىعاا ىف فنصمابهذو

 عقوتلاد.غالدقنأىلا

 (سماللا)«-ولاالصأ

 (بب رعت )دقهحوأ نم
 ن-مىضامملا) نزلا

 كقو#د (لاحل انمْزلا

 ىضاملات ب رقام او ماق
 (اذ-واوز لاما نم

 من1 تاز برعللا
 (الاح عةاولا ىضاملا

 (ةرهاطاما زةيدالطسا

 لصف دقوود ) ظذلل ىف
 ةلءق (مللع محامل
 ةلاح 1 لدفدتو

 ا هود ةردةموأ)

 (انيلا تدر انةءاضب

 ةلجلاوانملاتدردةىأ
 د كلا بهذوة لاح

 ناريذ اناىلا يالا

 3 اولا ىظابلا“
 ةرئا_ ] مزالينس ادع
 : 0 . هعوتو

  يدقتلا مدع لصالاو
 سياذارهاظااوه | 0

 ةنحالطصإلالاد قر

٠ 



 طايتواةمنامزلا لامخاو

 مسهنأ ليادب ىونعم
 ةيحالاعصالا لااا مس

 ةنراقمو هب وضام ىلا

 نآأالا مهلا "لإ م: بصون
 لاملا ىف مالكل' لإ
 ةردابتملا اهمال ةنراقملا
 قالطالا رزء نهذلاىلا

 اذاروؤ طعنا لاقو)

 (ضامعمسقلا ببجأ
 ىنمال (ثدثم) ىنعم

 داجال (فرصتمإل
 ىذاملا (ناك ناف)

 (تئجلاانماسسرقإل
 ندا لهفلا لبق

 اغمج (دسقو ماللاب)

 (ديزماقدق هللابوح)
 دةلهللا لب زنتلافو

 تاو) انءلعما كرثآ

 (ادمعب) ىضاملا( ناك
 لبق(تئح) لام نم
 ماللاب) ىذاملالعفلا

 ؤماوهر( هلوةك طقف

 سلا

 رحافة فلس هللاباها تفاح

 ثيدحنمتااةاومانل

 (لاصالو
 ىنغلا ىف فن هللا لاق
 9 , الا ىف رهاطظلاو

 ذالاقام سكعتببلاو

 دقل هن , آلا ىف دارملا

 رخل دلع هللا كاضف

 2 هيام وسكت كلذو
 هبفصتمودهو لزالا

 تبيااىفدا ارااو لَةءدم

 ا
 (هللاراج معزو) ها
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 م( لعفلابا ارعاز# هريخ(فرصتءالدقز ةلوادتبم (فورصملاو)هنلا

 ف درط (اذا) واع راضمال_ىفورب دقت فوسوملا فذ ىلع عف نال وعفم (اع راضم)و لعافو سآأ لعف ( عف راز *

 اذاةفاضاواملا فاضملوعذمال ءانبلاب (درعع) هل _جوانه فوذ_ةوهو هبأو < قاعتم طرسشلا ىنعم نوك#

 ءانلامضن(دعستك ) وبصان ىلع فوطع ( مزاجو ) درع: قلعتم (بصان نم) وهلا ةعراضاا ىلا ةيطرسشثلا

 ريسخ عفرهعضو هره.ةراف:ل ف ىدوكلاهررتاسا انالخالوه< :وأامواعم روس عراضماموف نيعلا عنف عماهتتفو

 عراضا اىلا دوعت هيل هاللاءاهلاو لو عغمو لع افورم ل عت (هيدنا) وهبصناب قاعتم (نابو) «فوذ# ادنتبمل
 (ملع دعبال) رامهلبةروك ذم ا لعفلاهلعلد فوذ#لعف.ناةلعتم(ناباذك ) و نا ىلع فوامعم (ىو)

 ىلع هب راج دم (ىتلاو) معرعإل ءريغدعب نابويصنااذكو كون لب هيصئاو رب دمتلاو فوذ < ىلع فرامعم
 ةل+او بصناي قاعتم( ه(اهج) وسم أ لعف ( بصناف) 5 هيلا فاضم(نط) و ىتااةإد(دعب نم) ور دقم فودو»

 الوعفمىتلانوكست نأ ىدوك1ازّو-وءافلا, ترق فرط هتاصالوص وما مادتي !تو كلو اد, اارعخ ةيبلطلا

 ّم ومص !مدقملر ,عفم (عفرلاو) لّوالا ىلع ىراوهلارصةقاو فلكتوهو امم بص أ هرسفب قَدِص لعمل

 ومن) اهميفنعي قاعتمةددش انو: لاو ةرمهلا فب (نأ 9 مليت لرجفم (اهعب .طغعز و صأ العذ (دعتعاو

 تفي (نأ ) وهيفرتت م هلءافو ضام لعف ( لمهأ ) وبر عال ريعغل او أدت مم (مهضعبد) * يي رعدشو أد: بم (درطم

 0 !ىلع بو ءةمردصمىدوكملالاق (الج) و فوذ._<:1مةعنو لمه لوعذم نونلانوكسو : نموا

 ىلعو لجلاب تل «هأ لاف ثي-ضفاحللا عزتي بوصنم هنأ ىض:ةيامىطاشلا حرش فو لمه ىف رتمسملا لعافلا

 وأامنملدب (اهتنأ) والم قلعتم(امىلع) وةيدمسسلا عمن هعام .ااىفامل هلال اوعفمت وكت دعم الاز_ه

 (العروثدنأ انلل ءام لاونأ ىلادوع رثتسم لءافو لعف ( تةدق“ا) ولههاب قلعتم (ثيح)و اماعنابب فطع

 رب دقتو مهضعإ ريخ عفر عض وم اه دعب امو لمهأ ةهلجواملا ثد تا تان تاو زلال تةقءالو 0

 (اويصنو) * ةيردصلاا تع ا امىلءاهلال ءاسالعت ةدقا ثد .- هي ردصالا نأ لمد ب رعااضع وتيبلا

 (نا)و فوذ:هيتوعا :!اواوبصت لوعفم(البةتسملا)واوبص:ب قاعتم (ثذاي) و برعال ريعظلاولعافو لعف
 وهو هربخ(د_عب) وأ دتبم(لعفلاو) فوذ<باو+او طرمشلا لءةلوعذملل ءانبلاب (تردص) و طرسش فرح
 ترد_سصقرتت ىلا اريهذلانملا ا عض وهإ ةريجلا واد يلا لج رةفاضالا نع هعمل مضا | ىلع مفرط

 لعسفلا» نملاحىطاشل لاق وف وذ هةلع:مو ىرظا اىلا لةتنملا ري_ىذلانملاح داصلا مه هن (الصوم)و

 نمدواص 1 فلاخاذهو ها هماةمدمادقا هسفن فراغلا لب فراظا اهءلع لدىذلا رار#: 5 هنق لماعلاو
 ن تأ لمح ( هلبقدأ) * جيمصلا ىلءلاخلا ىف له الءادتبالا و اهحاصف لءاعااوهلاشلاىف لماعلانأ

 ًادتبمنيعلاوامدقم اربح هلبق توك تأ ل < وادتمملا ىلعهداوعال ف درالاب لعاف (نيمعلا) و دعب ىلعاف وطعم
 نأ لاحاوتردصنانذايلبةتساالعفلا برعلا بصأ وثتديلار دقعنو اداب اريح ىلعةفوطعم هللا اورخوم

 بص ىلع فواطعممأ لعق (اعفراو ) أ لعف (بصناو)نيعلا هلق نئاكوأ ممالوصوم اهدعب نئاك لعفلا

 لعاف (نذا)و ط رشلا ىبعم نو 56فرط (اذا) وفوذعتام مب ول طموة ف. فاد .كوتلا نون نم لد.هفلأ و

 0 واعتوب قاعتم (دعب نم) ومالا ىلعةيلعقلا لجلابةصّتخةيطرسثل اذا نالاعةر هرفي فوذ < لعفب

 باو> وكالط لا هيف فلالاو نذا ىلا دوعا هةر“ سم ه]ءاقو ضام لءذ (اعقو) وفاضمرب دقت ىلع هماا فاض
 قلعتم (نسو) « فطع فرح دعي نذا عقواذا لب“ 1| عراضملا لعفل ا عفراو بصناو رب ركل فون حاذا

 | 42 ماصامل عن (مرتلا)ومسبلا فاضم(رج) ) والىلع فوطعم( مالو) هيلا فاضم (ال)ومزتنااب

 هلوعفم راهطاو بط اًضخالاىهأ نوكي نأ ىلع ءانلا جهت مزلا طب_طزو# و م جلاب لعاشلا ىئان (راهظا)و

 هنالذدك ومالا ارهاظلاو ىدوكسلا لاق نأ نمكلاح(ةبصان) وهيلا فاضذمثونلا نوكسوةزههلا خطب (نأ) و

 عوذرم (ال) « طرشلا ل عفلوعفمالءانيلاب(مدع) و طرم فرح (تاو) ها ةصانلاىف همالك نا عدت

 مماارسكب ( لمتا) ولان مدقملوعفم نوذلاو ةزممهلا تشب (ناف) ىدوكملا هلاق لعافلا ىئان هنأ ىلع مدعب

 ل
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 ءاهلاو ملارسك# (ارمذهوأ ارواقم) وتفذ- مئاهلبة نو:لاىلا ىف ةزمهلاةكرح تاةن لعأ نم ىعأ لعف

 باوجلا لعاتاف هل ولالا ىلع يدو-اارمهتقاو نأ نم تالاعام مد ول ع'ىرتة ملا ريعغل انم تالاح

 ر د: ىلعهءلافاضم(ىقا) وارعذاب قاعتم( دعب د) ةرهاظموأ ةرمدمنأ لعاقالم دعناو رب ددولاو طرمشلا

 ىأ فوذ<*ردصا تعنوأ ارمضافريمذلا نملاح ىدوكلالاق (اة>) و ة.فناناك مالدعب و رب دةتلاو
 ثدأ ان مدعو نأ ىلا دوعب «.فرت: بم ل عال !ت'اندلوعقمال ىتم ضاملعف (ارمذأ)و ها انم-ارا مذا

 ف رط(اذا) وهبلافاضم ( دأ) و قى تاةلعتم (دعب ك1 ( «فرآاىفنيرمالازا ود ةاعاض ل ءفلا

 له_ءهبالةيطرسشلا اذان ال ىدوكمال افالحخ ىنذ قاعتمال مصالا ىلعهياوح لحلابوصنم طرا ىنعم نعم

 لعاذلاو لععلا هز جو حصن لعاف (ىد>)و مصب قاعتم (اهعضوم ف ) رعراضهلعف (مص؛) واهامت أما مذ

 ديد شنو ةزمههلارسكم ا (الا اوأ )و فوذح اذاباو>و ليلق عراضملا ىلعاذال وة دوا ملا اذاةناضاب للا ةرور<غ

 ركتسسا ىنعتةمدعملاءامللا قب (ىنخ)ةلجوأ دتمتونلان وكسوة مهلا تفب(نأ) و ىح ىلع قوامعم مدللا

 ناك ىثد_عب بجاولاءاؤ1لنا كلاذك الاوأ ىت-اهعض رمى لصب اذاوادعب ىتنأ تيباإر دعوا دتبااريس
 هيلع مدقهلثعن لصالا ف هنا ىلع مح نملاهلاعضومفف (اذكه) وىدوكملا لاه مت قاعتم (ىتحدعب و)

 لاخلا مدقومف لماع ادتبملا ىلءومءلءعردص!!لومعممرةفاذكه ى-دعب ,ت-نأ راعذارب دَعَدا واد بم اريخ
 ه«سقلماعل اولاح ىلع افرع اي قاعتم ىت- لعل وىط اشاالاقوةرورمذال هيهدشالو فرمهامري ةوهو اهلماع ىلع

 هلوتك ذاثوهورامضاب هقاعت روع وى-دعبا خوك لاح مزالنأراهض'ىأرامضا

 داجنممأ ملا مضيدجوفوذ_<لواةراجفاكلا(دعك )و ها « اداجأ نأاصعلاب قرح ناك ب
 د_خرورسل !نمرس عراضم هل ههملانيسلا مضي( رست )و ىل ىنعيرح رح (ى-) ولذغلادذدو+ اودوح

 تحاص عع (اذ) واب و+وه.فرتة سم تطاخن اريمدرست لعاقراب و وىّئ-دعإ ةرك<تهنأبيو هنهتزملا

 ةلجوأ-رفح رب حرف باب نمانزح نزع نزحر دص هوهوهيلا فام ىازلاو هل ءمااءاذا خشب (نزح) و هلوعفم

 الاع) وهبلا فاضم( ىتح) و نعفراب مدقملوهفم لان ىنعع (ولتو)« فن اًمسملاثم هنالديعي مح قاعتمدعك

 نو.لايدك و مرمأ ل ءف(نعف را) وها الو وع قاعتم(هن)و ول نءنالاس ىطاشل او ىدوكلا لاق (الوؤ وأ

 عراخملا مفراوثديلارب دقتو فوذ 4 تعنو#و بصنالوعفم(اليقتسملا) فاست عر (بصن اور هل لا

 بدن. قلعتمىطاشلالاق( دعب و) «لمةتملاع راذملا بصناو لاحلابالو ؤموأ الح هنوك لاحىّت>ىلات|

 عراذمابصت فوذحلا لوعفا ارب دةنو فوذحلابصت لوعفم نملالا عض رمى ىدركلالاقوتيبلارخ 1

 (باطوأ روهيلا فاضم(ىفن) وهيلااةةفاضاب رورحت (باوج) وه-.لا فاضمةر درمذالرمهةلاء(اف)و ها
 نيسلا خفي (اه رتمو) ادتيمتوخاان وكسو:ز وهلا خفب (نأ) وباطو ىنااثعن (نيذ<)و ىفأ ىلع ف وطعم

 وه ىذلا ديم اريخنهيفرتت# ملا هلءافو ىضامملا لعذلا نم(بصت) ةل جواه راسرم-(مح-) وأدتيمولمهلا

 قىد وكلا لاقو بصت اوهىذإاهرب_وناوهىذلا | لةباانيةسض راعم ىطاشاا لاق ماهر س ةلجو نأ

 ىلاعت هلوق نماول«ذناوىلاعت هلودهنم و ضار ءالاوا رىطاشلال اود ىلعواولاف بهن لءاقنملاملا ع-ضوم

 عراضملابص::نأتيبلار د-ةثو رثكوهز لاك اواو ىدوكلالوقىلءو رانلااوقتاذاوأعذ:ناواواعهت مناف

 دوعال افلاىفم دالاوفلالا ره ريح (افاأك) وأدام( راولا 2( ماه 1 ونيضءبلط وأ ىاباو> ءاق دعب

 ساق: اءاواءراضمطرسشلا نوكا ةر و ريذ فوذ 2 هباو>و طرمشا! لذ (دفت)و طر فرح (نا)و

 : راس فاكسلا( ذاك )وهيا! فاضم(عم)ودف7لوعأم(موهذم) وامضام طرشلاناك اذا باودللا ف ز>

 ثوكسو مدا ممن(ادلح) زاهقرت سم اهعتاو ةهانلا الد مو نكت ( وة.هانالوماكفوذ تل وما
 تب ا

 7 ( بالطلارث - ؛)

 .ه-فاشكق ىرشطلا

 هلوق ىلع ماك-:امدنع)
 قاوانل ردا ىلاعت
 فارعالاةروس ريسفت

 مالعمةهقاولادقنأ

 ىتعع) توكت (مسقلا
 نافتالاودو (عقوتلا

 عف وو عماسل ١ نال)

 كنعم راغب و ) ريدا

 اذهو هيرصسملا عاسج#

 ىرمشتزلا ملاك ىعم
 اك تلق نأف هلغذاو

 تومي نوداكب المهلاب

 لقودةعمالاماللاءذرب
 تفاح هليةودت منع
 نالتاةتيبلاهتناباهل

 تاسنال ةيهسقلا أجلا

 مسقلاةلجلا د كوتلالا

 اماوح ىظىبا ١ اهماع

 ىعاة نظمت ناكف
 ىعموه ىذلا عقوتلا

 بط اهلا عامسادنعرت

 الو ىسمتت ١ مهنعلا ةماك

 اغوكحص كلذ ىناني

 ليهستل !فلاقسي رعملل

 نام لعف ىلع لددنو
 فرحا هبشبال عقوتم
 ىنهتنإلاحلا نمهبب رقتل

 هيدشدال لوشن زرتحاو

 لايعقلا نمفرسلا

 سب ورع اودع دهاجلا

 ل سالفبحمتلا لعفأو



 نأببوصنموهو بسن لزالاو ميلاب ريضاو مسن ضعب فو رهط أ عراضم ( رهافو) نكتري-* مالا
 عزل اوئشلا ىلعىوةلا باصاا لاسرلان هداهلاو رهافت لوعفم (عزجلا)و ةيعملاو اودعباب ودوةرهذ+

 هيلاريغ ةفاشاي رو رح( ىنالا) وهيل فاضم (ريغ) ) ودوعأاب قاعتم (دعبد)# ىطاش )ا هلاوريصلا دم

 سائككةرورمضال هباردفذ_> طرش (اذلا اطقست ناز ورمأ ل_عف (دةءا) ودقعأب مدقملو عمم (امزح)و
 ءانناذهو ها طةستلعافن ٠ لالا عذوم فلج ىدوكملا لاق لوعفمالءانبلاب (دصقدت ءازاو) ابي رث
 ريغدعب امزح د معا اذه ىلع تيبلارب دقتو هلوعفمءافلاوبطادهأل د: فاقاارسكوءاةلارسضب طقست نا ىلع
 نملاحلاعضومىف ةلجدصت دتءاز از اوىوطاشل|لاقو كن مادو صةمعا از !نوكل اع ءافلا تطةعأ ثا ىفذلا
 نؤلعشءانلا خر اغلا مضب حسن اضعبىف نكمل ها لاحلااذ_هىمزإلادمءاىأ دمعاوأ طقسا لعاف

 (ىغ)و طرشوأ مزح قلعتمىدوكلا لاق (دعب )وهبلا فاضم( مزح) وأدت( طرسشو)« ءافلا طق ست لعاف

 ىنبةغل ىلع نأب موز جيوأ ضراع هنوكسو نأ: بوصنم م(عضن) فرح لوصومةزمهلا فب (نا) وهلا فاض»

 ادترمل] هن ريدا ىلع عوف مم رد صم لد دى ىناهتاسو هي ردص!انأو هن ردا انآ نومز< مهماق حابص

 تعلو هيلا فاضم(ال)و عضت !قلعتم(لبق )و عضن لوءغم طر فرح نونلا نوكسو هر ههلا ارمسكت (ثازو

 ةيفانلا البانو رقمماشهنالر الراشا مطولا ىتلااللبق ىطا لاو ةيهانلاب ىدوكملاهردق فوذحتال
 فقيدوكلالاق (نود) و نيلوالا عمباوصلاو نيلوالا الخ : عضولا فنا عملنا دال نوكتازه ىلعف ءافلاب

 تدلس اهنالدف اماه

 هولا ىضالاىلءةهلالدلا
 هحوأ نم( سداسلا])

 فاقلاي (ليلقتلا) دق

 لّوالا (نابرضوهوإ)
 ل_عفلاعوقوليلقت)

 لالا فم-_ولوق( ودك

 بوذكملا ىدمادق)

 عوةوف(لضاادوعدقو
 بوذكلا نم قىددأاا

 ليل !نمدو-+لاو

 (نا)وأ دتبمبلطلا ىعب (سالاو )«فلاذتاتعن ( عقب )هل حومم لا[ انخم 0 قاعتم ىأ (هفاعتم ليلقت فاثلا(و)ليلق
 نوك" ”نأ لوو هيلا فاضم(لعفا) واهربخ ( ريغب) واهف رثةسماهج*او طرمشلا ل عف (ناك) و طرس و لا هلوت(و<ن) لعفلا

 ادتبااريسخ هباو-وطرمشلاو طرشلاباوج لاو لو عقم( هباوجإ) رهيفرتتسسم هلءافو'ةيهانلاالد مو زم مهام لعفلا قاعتف بست وقيل رشا بوجبا غلا( قاعتم دفا فيواغتساعانتماث ناك (يلعمئئأام لعددق)
 وأدتبم(لعفلاو)و«ةفيفخللا ديكوتلا نون نملديهغل أ ورمأ لعف(ال بقا والبقاب د_ةملوعفم (همزحو) يلع هانا قارب

 وهس عراضملابصنىأ اراصت تاقوذ_2بضن لوعفموىد وك !!لوقوادةملاريسلوءفمال ءانبلاب (بصن) هلع هناا لئأودإل ةلسجبو بتي قلعتم (اجرلا ىف) و هلا فاضم (ءافلا) و بصن عوفرم نم لالا عسشوم ف (دسعبإ) أ 'تاقزعتلاولاوحالانرم
 عوف نملاحوأ 00 رمل 0 (دعر ر داس رلاىف اولا ولاق نأ ا تأ اهنا ويست زمزم

 ايصن ءاغلادنسعب انراكمن دوك لاحءاح 00 لعفلاو تييلارب دن وأم ةلص(بسنتي ) ةل سو بستم 7 َّ

 مسالثعت (صلاخ) وفطعب قلعتم (مسا ىلع) و طرسش فرح( نا او)»*# ىبعلاىلاس سنت ,ىذلا لعفلا بصك

 هلوةفىأ (كلذفردق

 متنا ملعب د-ة:ىلامعت

 الإ قفا ) هسباع
 مج (ةقلع)و .فاسءرسغي فود ل عش لعافلانع ةيابتلا ىلععوفس (لعف) رفودعتهقلعتمو |! ىن(مدقتك) ليلقتال
 ةزمسهلا تب (نأ )و فوطعملا لعفلاىلادوع» هلوعفم هبإصآملاءاهلاو طرسشلا با اوح (هيص::) و لوعفدلل عراذل ىلع لخدو هلوق

 فذحنم ىلع فقولاو فر+لارامتعاب ربك ذتلاو نأ نمتالاح (ىذدنم وا اتناث) و هيصخت لعاف توناانوكسو معبد ىلاعت هلوةوكت

 نأ هتلطنت لعخلاب رب ديلا نم صلات مسا ىلع لعففطعن او تدباارب د قتوةعب 0 ل ا ىدح اذهمعز 5 57
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ف(ذشو)#* ةفذحتموأ ةةراثا خوك لاح ليلقتلا نااذد أ ضعبلا
ند) هيلا فاضمةزههلا هتف: (نأ )وذش لعاف(فذ-)و ضاملع

 (بد

 نمفذ_طاضأ بولطموهو بصنب قاعتم (ىوس ف)و فوذحت هقلعتمو فذح ىلع ةبحاصا اواون فوطعم (نيلؤالانيلاشملا ف

 0 0 0 0 : ١ : بوذكللاىدصن دئامهو

 لبقاب ةيلوعط لا ىلع بصن لتقف ىمسالوصومام) و لبقاب قاعتم(هنم) و رصأ لعف ءابل امه: ( ل قاق) فوذحت 0( لخلادوعدسقو
 ١ د 101 ل/راب هل مريخ اوادتبلاةلجسوءريخخ(ىو ر)ةلوىنعلاىفالعافهنوك كذع وس ءادتم(لدع) دا ليدت اقفل م

 ن 1فذحعت ءبصتلا نم لدقاقنك امالا ن مص ىذإاىوس ىف لعفلا بصن عمت 71د شو ثنا رب دقنو

 »+ ( مزح الماوع)*« لدعءاورذلا

 عضو



 لالا 0 ا ا. ْ

 فود لعفب ناشلعتم (ملد ا 0 (لعفلاف)و عب لودغم (امزح) وبهو نبه لدم عضو

 فواطعم ماا ديد وم دالاهت 57 : (الو رة - دالءايل اوامز عاغاعتمالدن دوك تأ لح و ىحمتن !لوالاهيلعلد

 تعضوامل؛هاذكهاساو لبامز 0 صأوأ امن ايلاط هن 1 ةلاح 0 دقتوم ىلع

 لوعفمو ىدوك-لالاق مزحاب قاعتمنونلاتوكسو ةزيءهاارسكب (تاب) و رمأ لعن( مزحاو) + مالل والد مزمل
 معللاراصت#تافوذ_2هنالاقيدقو ها ةمْزاجتاودالاهذهناب رخ نأ دارأ اغا هنال اراصتقا فوذ تمزح

 تافوطعمةرسثعلا هذه (ىأامد >-و جامذانب نب نانأ ىتمى أ ا ههموامو) ممملا خشب (نمو) لعذلا مق هلو نم هب

 فرحامذا لالاو ىطاشلالاقرخؤمأ دّتبم (امذار ومد.ةمرمح (ىفرحو) اهضعب نم فطاعلا طاق. اي نا ىلع

 الهر كنلاب أ اد_:ءاوهدعبامهريخ ًادئيمفرحنوك نأز وع وفااخلا ب هذم ىلع ت.كنتالريملامدقاغاو

 ردم ؟,(ناك) د ها انهىنعملا كال ذكفرسشالا ه رد أام ىأ باناذرهأرمش مهاو ةكدوص#مارصاا ىتعمنماجف
 فاضم(تاودالا) و ادتبم(ىاب وزارباهر دقت ىلءامذان ملاحوأ ال مامذار دقت ىلع فرط تعنةزههلا

 ىضو هيدإ تلات ونلا هلعاقو ولعف (نيذتغي ) ونيضتقرب مدقملو عنغم( نيلعف )وجا ديم اريحن (اهسأرومجلا

 هل-ج ىهومريسخ (امدت)وأ الدايم ىىطاش )لاق ( طر ة)وامال تعنوللاو طرسشا اتاودأ ىلعد“ اعريمض

 لاقو ها ءا؟ ازا اول ؛ هلو5 اذكو فطاعلا فذ-ردةيناالا مد -ةناسج امدالا ثم .- نماهل قاعت الدقن م

 00 اواتب)و طرسش ثامممىأفوذ<ريللاوأ د موأط رسامه دح أ ىأر هذ“ اد ةيمربجت طرش ىدوكمملا

 5 :زودالو ا از اوولت» هر دة:فوذ< فودوملا ىلا دئاعلا ريمضااو طرشا ةغصلا مضوم ترك

 عوبتمالابف ذو ةسمناك اذا عاب الاز وااو ع و.ةملل فو: بمريغ عسباتلا تال نيلعف نمل دببلا ىلع طرس“ ّظ

 لاقو ها ةفن :اةمةلج (ا هو) ١واسسوفف رم _ااريعذلا نملاح (ابا او-و) ارعوادب زئيلح رل'ت.ةلودت

 ةيناثلا هإ!ىعستو لمهستلا ىف هلوق ىب_ءعاذ_هو ىسهتنا ىع - ىبجع هنالمسسوأ ناثلوع-_ةماياو> ها

 (اههفا:) ونييضام ىلع فوطعم/ نيع :راضموأ) ومدقماهس فاتت اثلوعذم (نييضامو) « نا ,اودحو ءازح

 وأ) وىناثلا هلوعفمهد_ةةولؤالا هلوعمم هبل عاملارب_ضلاوني_:ثالىد تملا ىفاأ عراضم ءاتلا مب

 ردصموهوأ دتبم (كءفر) وهيلا فاضم(ضام) و نس< قاعتم(دعب وز« نييضام ىلع فوطعم (نيهااتم
 وهوأ دتبم(هعفر و)| دنيا اريمشت ثمتغص (نبسبح) دغر هرض ءريصق هلوعةم (اراا) وه ءاقىلا فاضم
 فعض ىنعععاهلا خفي (نهوز ها جوهبلا فاضم(عراخم) ونهو قاعت مدعو هلوعفمىلا فاضم ردصم

 ىعب لعفلاو ناب ردّةمرد صم هنالعفرب دعب قاعت :. نروح الولاقو ىدوكابارعالصاحاذه ادتمءاارمخ

 باح و مدقتمف لهعتالا مما عماجللع ةهشا اةفصلال اوهعمم دعت فيكو هيلعلاّةيف هيلع مد ال هل |ومعمو

 م-ابةهجاشمالاللعفلا ةححا رنماههفاسع هلي دعو ف ةراقلا فر ةرددملاو ةهشااةفصلاى أ امهلعتايهنع

 رصتلاب ( اغب) و مأ لعفءارلا مضن (ثرقاو) تح ص ريغ ن ممر . الازي وو امهدحأ عنف لعفلاو لعافلا

 نرقابلوعفم (ابا او>) وا.م>انر قدر 80 فوزا دصا تعن ىدوكملالاق (امقتح) و تراب اعتمر وول

 دوعت لعافلا ماعم م اههيفركتسملوالا هلوعقمو طرسشلا لعفلوعفمللءانبلاب(لعح)و طرش فرح(ول) و ها

 واباو> ( لع: مل) ونا ىلع فوطعم(اه ريغوأ )وله قاعتم(نال) وىناثلا هلوعفم (اطرم) و اياوديلا

 بتارعءالصاسا ذهاب اود لعدتت مدر دقت فوذعانهوهو داو ىلاىدعتبف نينثالى دعا لعد عواطموهو

 ناجي طا لالاقو ةيطرسشلا هللا لحن ضرعتب ملواطرش هياوداباو> لعن: ملهلوّمف ىدوكمالا
 فا لوعقم (ءانلا) وع راضملعف 1 ها هتفصهذهاباوىأاياو+ة مدا! عضومىف ةيطرش
 هنأ ردا مسقرأ ةءاق ا ذادعب وقف هرساكىدركملا قدا فاس (ةأجافملا) وفات لعاف(اذا) و
 (اذا) وط رمل لعذ مجلا مضي (دحت)و طرسش فرح ناو فوذ<2لوقلةراح فاكللا (تاك 0 واذاتعل'

 نااءراتحاو يفالالوالا, لاق فالح نامزوأ تاكمفرطوأ فرح ةيئاغل اذا لهو طرشلاب نا ءلاةطبار

 (ةأفاكم) ومد ةمريسخ  (انل) وىرسشئزلاقناوو ىحاج زل ثلاثلابو روغصعنباهعبتودرملا ناكل ولام
 ١ ديو يم تكرم مج دج او صو هي عصي ص جب هس مسج حج وو دع ب ع حم ممم تدعو سس م حس ص جب تا

 كلو-ة) سفن (نم

 نم (ودو-< ليغلا
 بوزذكحاا) كلوق
 تأشلاىأ ( هناقددص»

 تارلع لمس ما)
 دول اىأ(كل ذرودص

 قدصلا(وليخلانم)

 (ليلق بوذكلا نم)
 ناك) رودالاةهج ىلع

 ليا نال(اضئانتم

 ةغلابمةغص بوذكلاو
 للا ةرثك ىذتقت

 لك ناكو لذ يذكلاو

 نود. ىدصاو دود نم
 ذولا ةرثك ىضتقي دق
 مفادن مر ىفد_هكااو

 نخانال) ني-: رثكلا
 لخلا وهو (مالكللا

 (هلوأ عفدي) بوذكلاو
 فدصاو دوت وهو

 نم (عياسلاهج ولا

 هلاقريثكتلا) قدح وأ

 وهو ( وقف هي وبيس
 ىلذهلا

 ارقصمنرقلا كرت أدق)
 ( هلمانأ

 تعم هباوث اناحكح

 سكت رهلاو داصر غب
 ءفكءااوهو فاقلا
 لمانالاو ةعامشلا ف

 سأرىعو هلغأ عج

 ءانبلاب تعمو مسالا



 تدر ىألوع_فةمال

 بارسشلا ل-رلا جلاش

 هب ىراذا بف 0

 ءافلا رسكي داصرذلاو

 هلاق) رجالا توتلا

 لاق ىأ (ىرشغتزلا
 ىف) ريثكستالدرتاما
 ىرند_ة ىلاعت هلوق

 ىف ناهس وبال

 اند: رثكلاف(ءامعلا

 ىف ال لعغلا قاعتم

 مزلالاو + سفن لعفلا
 ىو هب و رلارب ك7
 كو قرن

 3 :سلا لهآ دذع لطانن

 عباس دلال

 0 نم (قأيام

 هحوأة نام ىلع)

 ىأ (كلذوواولا ىهو

 ةيناملا ىف راصخالا

 مدقلارب

 عهنر ن واوانانأ)

 مسالا نم (امهدعبام

 اههوع راضملا لعذلاو

 ىو (فاذئة-الاواو
 مالكءادتبا ىف ةعقاولا
 ( و<) لوالاريغرخآ
 مكلنيينل ) ىلاعت هلوق
0 

 ور مد
 واو هسيلع َهل_ةخادلا
 ىلا_متاف) ف اذثةسالا
 ىل-ع ( فطعال تناك

 ' |ذمل

 اد”ءارع_ هلوةمو لوقلاوفوذملالوّعلالوة٠هناو>و طرمشلا ]و طرمشل!باوإ!-اورخؤ مأ دايم
 ة«-«الازل+اىف طبرلاىف ءافلاة.ئاسفلا اذا اور دقتااوملع لا ااةلالدإف 12 قاع: .فذحو فوذ <

 نمةازاحلاانخدوس كنمنكينا ىملاو :ً فكما !اذا دعت ناكلو:5كلذو ناذادالا تناك اذا ة..اطا اريغ

 (ازجلا) ونرتشس قاعتم (دعب نء) و فوذ *ه- واد .م(لعفلاو) « هلعف ىلعهنب زاحاذالجرلا تأ ذاك

 (راولاو يااا 9 و طرمش قزح ( ناإ) و هيلا فاضم ةرورعضلرم هقلاب
 لعفلاربش قش ىنععةمشمةفص ماارسكو فاذلا مخفب(نك) ونة ناعتم (ثياثتب ) وافلا ىلع فوطعم

 اريخن ةنوكينأ لمتدعو طرسثلا ىذمباو+ !ىذح طرم' نان مساس ورضا فوذحت طرسلا باو+و
 ىدوكملا ضر«: لو لعذلاريش هباودوط رشا او ةرورضال ءاذ | تف ذو طرسشلا ب او>هلجاو فوذعا دة
 ثوكء>ولا اذ هىفناالالوال'ه.بوت:لافلاقوءازجلا دعب نمقاعتا ضر#:د ملاكم حولا اذه ىلع لعمل اربح
 هطرش ف وذحلاباو+ل!نوكناوصااو بن اكسل ىلع سكن اهنط أو ل. !ةوهراعراضم هءاو»فوذلا طرشلا
 «#بلعباوملاءاقلوخدةركشلابءادتنالاغوسوأ دمي موهوءاغلاب ثراثتف حسذلا ضعب فولاق مئاعرا ذم

 واولاو ءافلاب ترث نأ ثملثتب نذ ع راضملا لعفل اولوالا ىلع ىلوالا ةذه خلا ىلءتدبلارب دقتو ها

 نةثياثتءذءازجل ادعب عمواولاو ءافلاب نرتقي نأ ل عفلاو ة.ناثلا ةذهسغلا ىلعو ثدلثني نةوهفءاز ا دعب نم

 (نعشب) ولي_صفتلا:ر كلاي ءاذ ءالا غو وه .اعفوانعم (بصتوأ) وأدةءمىدوكلالاق (مزحد)#

 ردقلاب (اف) ولعفبتعنلا عضومىف فرط ( رثا) وعزانتلا باب ن موهف مرحاض بواطموهو بصب قاع:
 (افنتكا) وافنتك انقلءتم(نيةلملاب)و طرب فرح (تا) واف ىلع فوطعم(راووأ ) وهلا فاضم ةرورمغال
 ها هلعمد_ةتامدلالداف وذ طرشلاباو-و لع ىلع دئاعهمذ نك اريوذل او لوعفمال ىنبم طرشلا لعف

 مزحورب د_ةتلاوافوز عربذلا نو نأ لمتدعو مزح رب هباو>و طرسنا | ةإح وىاللط االاغنتك !ففلالاو

 ىنيمافنت5 !ناىطاشلا م الكر هاطو هبا: طاحأ ىأ ناتلجل اهتفنتك !نازئاسوا ووأ ءافرثا عقاو لعد بصنوأ

 قاعتم(باوج نع) وهريضامامذب (ىغ )ةلج وفوذ<تهتعنأ دابم(طرم ةلاو)«لوالاباوصلا 6

 ةلوأ دتءم/سكع را او)با وجل تعنل |وعفمال ءاذيلاب ( معدت) ةاجورورلاورال !نيب فاضم 3 300

 لعافلان 6ع ةياينلا ىلعع وذ م (ىععا ا) و طرم *فزس(تا) وهام لعاقن ملاحرب دقت ىلع ريت (قأردت)

 طريشلاباو>و ىنعااىلادوعب ؛هيفرتتسملعافلا بانو :لوعفمال ىنبمضام ( مهف) وممن هرمسقب فو 222 لعفب

 أي دق سكعلاو مول_ءمباود در 50 3نع ىنغا د“ *ىاملاط ثلاوتدبلارب دةةوهيلع مدقتام ةلالدإ فورد

 ىنعع هلمهل ا لادلاب (ىدا) وأ لعف( فذح او« ىأي دق هناف ىنعملامهفتاالبةئ لا الا ا هنوك لاح

 طر ىلع ف وطعم (مسقو)هملا عام جا ةفاضأب رورك (طرش) وهلا فاضم( عاما ) وفذحاب قاعتمدنع

 فوذءدئاعلاو دامو هءانلا عفد (ترخأ) هل_جوهيلا فاضملوصوممسا(ام) و فنا وعم( -)و

 فذ>اوتدباارب دق قرذ بتوع وبشازا خب( وأد تمم( ووهف)ف وذ <«ترخأ قاعت مو

 طرمشل ا لعف (املاون) و ط رش فرح ( ناو) مزتلم فذ>وهفامهمق هنرخأ ىذأ! باو مسقو طرم

 نعهعطقل مضلا ىلء ىنبمنامز فرطوهو مدةمري- (ل.ةو) مسّعلاو طرشلا ىلعدئاعة.نثتريمذ فلالاو

 ريهذلا نملاخا عض هومىةل + اوىدوكملا لاق هلا فاضم(ربخ) و «وسؤمأدتيمبح اس ىنعع (وذإ وةفاضالا

 ناواولعفت مناف ىلا عتالوةكهياوحو طرسشلا نيدةضرتعمت وكلت نأ زوو ها واولاتلخ دك ل.الو الاوت ىف

 لوعفم(طرسشثلاف) لاه اواوال ضارتعالاواو اذه ىلع واولاو نيد رعم ا نمد-اوريغهبحرصراذلااوةتاف اواعذت

 عجرتلجو ها عجرب قاعتم (رذحال) و طرشلا نملاحى دوك 11 لاق (اةلاطم) وره لعق ( (حد)در
 البط رشلا عجر ةريخوذأ د:بماموابةومسقلاو ط سملاىلاوأناو ,تدبلارب دقتوط ريشلات او هيال م

 هيلافاضم (مست )درب اعدم (دعإ) رلوعفهال ىتبم ضام لاف (عن )ول .!ة:فرح (اعرو)# رذح
 هيلا فاضم(ربدن)و بحاص ىنععىذوح ربقاعتم(ىذالد) رج ريزعاقلا نعةباينا ىلع عوفذص ( طرم) و

 نر

 هت راد

 عا محا دن -



 ريد بح اص مدل ةمأ دةممري ريغا مسقدعإ ط رش رامعرو تيداارب دتو ريش ىذإ تع (مدقم)و

 ها ط رمشا قاع" مىدوكما لاق( (ىضمى) و«! فاضم(طرس) وهريخ( فرح) وادتس(وأ) «(لدن)«

 ىلا فاضمر د هموهو لد لعاف (اهؤاليبا) وع راضملعف(لهو) ط 2داتعءن قودعت قلعت ل ارهااغلاو

 هللا ىلعاهاوخدإ لا اردّتءاوءادتتا فرح م.فذقلاب ) نكلا) وىاثلا هلوعقم (الدعةسم) ولوالا هلوعفم

 ة::أ تمل اواهؤالداىلادوعب ه.ةرثت_سمريعض لعافلا بئانو لوعفمال ىنبم ضامدوملاءابلاب (لبق) د
 فالح ىلع هيدشتلا ىنعم نما مفاسا فاكسلاب وأرمإناهيقاعتاعقاعتم (صاصتالاىف) واد: ( ىهو)#

 فوذحتن ا تعنوادتباارمتنوتلا نوكسو ةزمهلارسك (ثاك ) وصاصتالاب قاعتم (لسفلاز د
 (نآ)واهم“ا( و) ( ول) و حدالا ل ءرجالا عقرب وىاغتالاب نسال لعل اردتساٍف رح نونلادبدشت؛ (نكل)و
 نكءاربخهرمحشو ادتيماو ادم ارمخ( نرتقتدقز هإ حو نرتب قاع ء(اهب)وأدتبم نو: :لاديد ثتوةز مهلا مشد

 (عراضم) وط ”فرح ( ناو) همه ن رعت دق نول نكل لعفا اب ص اص الا ىف ةيط رم ثكاناكولو ثيباار لقنو

 ءائيلاب (افرص) ووالدوعب ريمكلاولوعفمو لعاقو ضاملءف (اهالت د ءاهالثو رههن قو 22 لعفت . لعاف

 0 وىالط اللى لالا اوعراضمىلادوعن<. ةركت_سم ل ءاقلا بث انو طرم

 مزاح ريسغط

 اا ناوحل اوعقغملل

 رش فرح ( وأ) وفوذ<لوةافاضم فوذ<لعفللوعفمو ف وذحت ارئماريحش( (و2) راورصب

 ىف :ولكلوةو< كا ذو ىذا لا فرص ع راض هول ىلب تاور دقئلاو هاو (نك)وطرش ل العذ ( ىف 2

 «(امو ءاوالولوامأ) « كك
 (ولتل) وادتممةرورضالرسةلاب (افو) هرب ( بث نمنلب 00 وأدتيم مملادبد_ثنوةزمهلا عفن (امأ) *
 هلوةفزو رو فلآ |ىريوذلا نملاملا ىلع بصأ ىدوك- !الاق(اب وجو) كانا (اهولت )واقلابقلعتم

 1 دقتااوقالط نارا ادتبل ا لو هعمل ءابلاب ردا رول ها رثك الاف كلذا ءاواب و- و

 ثنا لا ءلافاضمةراشا مس !(ىذ) وأ دتبم(فذحو) هاب وج واهولتوأتا فلأ

 تبودذم طرمش |! ىبءمنعكم فرط (اذا) ول ةبقلعتم ( رثنىف) وادتبملا ريت ىاقلا متن (لق) هةلحوىذإ

 ىعمن ءتاخاذا الاهل قاع اع: :الاذانالىدوكمالافال- لب قاعتمالهط رتل توا

 لوعفمللءانيلاب (اذبندل-5) هل-جوذيت قاعتم(اهعم) وكب مسا(لوث) ومو زكتو مزاج( كد مل) و طرسش

 ةإ-+> والولىلعفوطعم (امواو) ادت (الوا)#«ح رطلاة مهمل لاذ/ابذينلاو فوذ_تاذاباو> ولن 0
 فالط نما ديما ىنععءادتنالاوهباع فطعامو اددبملاري_تلوعفلاولءافلاولعفلانم (ادّتبالات أمزملا)

 انهوهو ها نازل. هيلعلادلا باول اوهوفوذء؟قاعتمىدوك-لالاق(اذا) ولوعفلا مسا ىل_ءردصملا

 (ادةع) وادقعب قاعتمىدوكملالاق (دو-وب) وادّةعب مدةملوءفم لعاذدما) ونب رثك الا مالك قفاوم

 ءادت,الا امزملا ام مادو وباءانةمااطب راذارب 2 ةتلاو اك ىَوَدَح < هياو>-و 5 رمهمل لعق (طد ١ روعع

 هياعمد_ةمملوعفم نيته #م نب داضو ههه مءاع (ضضخاا) وامولوالو الريمذلاو زعقاعتم (اهموز#

 نمءابلاب رو رح اريمذ! !ىبع قوطعممالل ادي ددسن (الهوز ١ ريع زامع نهء ص ىازلانوكسو مملارم 54 (ص) و
 اهفيفةةو والا ىفماللا ديد وام فةز مهلا فب (الأالأ) ومموزلىرب الوطانلا نا ىمدقو رادا ةداع اريغ

 نوذلابدك وم نينثالىد تملا ىلوأ نمل .ذ,اهنءلوأو)اله ىلع فطاعلا طاقساب نافوطعم ةيناثلاف
 انهليلقنت فرح (دقو) « فالط لال هيف فلالاو ىناثلا هل اوعشم (العفلا) ولّوالا هلوعفم هيدإهتملاءاهلاو ةقيفخلاا

 فوذ<ىنءع(ره2*) وقاعب قاعتم (لعفبر و لعاف(مسا) وأ لجبل يلا اسك (اهلط)و

 لعفوطعمرو5 ذمىنعع (رهال اني وأ ) ومع الت عن لوءفمال ءانمااو ملل ادب ل5: ,(قلع) ةلدو لعفا تع

 نايس ملاهي دقو ثديلار د_ةدوقوذتمقلعتمو رهاظل تع (رخؤم) وتوءالا فذحر دقت ىلع لقي

 ال الأ وال هوامولو الول ىلع ةدئاعاجسلب واهنيلوأ ىف ءاهلاو مسالا نعرخ ومر وك ذم لعقي 3 فوذ# لعفب

 ب( ماللاوفلالاو ىذلاب رابخالا)#

 لغملا تبصقن ال) نيد"

 نةنوهو (هيلعةلخادلا

 ىنأةءارسق ىفسصناك

 هباو رف مداعوةعرز

 ةيناثااواولا(و) لضفملا
 ىهو (لاملا واو)
 هل_خاىلع هل_تادلا

 و؟تناك سمسا لاخلا
 واو ىمستو) ةسدلعف

 (وعاضي اءادتلا

 سعشلاوديز.اج) كلوت
 لح دوحتو (ةعااط

 سمشلاّتنرغدقودز

 (اه ردق هب د ودلسو)

 اممنال (ذاب)د واولا ىأ

 نيتلجلا ىل_عل_هند

 اهصاصت[خالاذا فال

 مصالا ىلع ةءلعقلا هلا

 ثداو) انلنأ (و)

 نء(امهدعبامبصتني

 عراضا!لعفلاو مسالا
 امهر )ة عملا تادف و

 ) وحكم «ءملوعفااواو

 (ليالاودرس) كلرق
 هناىلع لليل اتصخن

 06 ه-عملوعفم

 جلاواو) ة#ئاثلا

 لعغلا (ىلع هلادلا
 قؤيسسملا عراضلا)

 نيضحم (بلطوأ نب

 نيدق وكل ادنع ىهعتتو

 مهفرص) فرصلا واو



 نع نعاهد_ءبام

 هلدخادلا لاثم مالكا

 فوم_ملا لعفلا ىلع

 ىلاعت هل :( وخ) قنلاب

 تيدا هيلا تسع الوز
 8-0 د تماعدغإع
 معين اوىأ (نيرباصلا
 ىلعةلحخادلا اثم (و)

 باطلاب فويسملا ل عملا
 (دوسالا ف لوة)و

 ىلؤدلا

 فكلَتِم قلت نع هن ال)

 ( هلثم
 مافعتاعفاذاك ل ءراع

 ىنغا اةرابعو فأن تاو ىأ
 بصب تاذالاناواولاو

 قو ةللواو امه دعبل

 هل_دادلا واولا و هعم

 ٍِن وصناع راضملا ىلع

 حج رص مسا ىلع ه«ةطعأ

 مج مصلاب لوو وأ
 هلوقك رصلاق

 ىيعرةنوةءابع سو

 سدل نسم ىلا بحأ

 و2لّوٌوملاو فوفشلا

 فرصلا واول, عقاولا
 نواو)اتلتا(و) هأ

 نم (امهدعبام رض

 واد) اههوءاج٠الا

 اهدعبامرخ» (مسقلا

 ىاعت هلون( واهم

 نوتيزلاو نيلاو)
 رغد (برواو) ةيناثلا (و

 ىنعملانوكي هيدعتلاءاب اهتاعس اذا ك ناب هال واهب دعتلا ءايال ةدمساا ءأب ىذل ايدل وةىفءايااهريسغو ىدوكسا لاق

 مهمالك باروفدعثبالاقو ها هريغب ىذلا نع توك رايخالا لا كلذك ساو رابخالا نو كي هيىذلا نأ

 ةعقاوةلوصو «ىهرأ دتبمىدوكت1ا لاق (ام)« ىذلاب«نعريبعتلا لاس فدب ز وسم نءرابحالا نعم ىلعلو وم

 ربخأو ريخاب ناةلعتم(ىذلابهنءع) ورمأ لعف( رب نأ ) واهتلصلوعفءالءانبلاب (ىل )و ىذلاب «نعريزملا ىلع
 ليقىف نكست ملا رانيا ((دنبم) ) وريخ قاعتم (ىذلا نع دام رمت ( ريث) ولة يكن 1

 ىلا ناحاتوعالث يملا ىفىناثلاو لوالا ىذلاه ىذلا نملالا عضومف( رك رفتسا) هلو رقتساب قاعتم'( ل.ق)

 ىنعأ افذالا اذه هن ءريخأ كل ليقامر د_ةةلاونالوصومام منال اههافذل ىلء كلا م

 ىذلابهن :ءريخأأ ليقوأ ددبمام ىر اًوهلا لاهو ها ادتيمل.قارقتسم هنوك لاحىف ىذا اذان هرمش وهىذلا

 عوذرملا ىلع فةون كريد ىلع فةوو رق: اهيف لماعلاو زيرمتلا ىلع ب وصنماريخو ادت ا نع ريخ رقتساوهتلص
 ىذأابهنعربلأ هيفلو قالا مسالا ثدباار دقتفلاف مع قالا نملاحا دتبمو ربخ قامتمىذلا نعو رور لاو

 اهتلص (اهها -) واضب أ ةلوصوم ىهوا دتبم(امو) « ها ىلع ةادتسىذلا نوك؟ لاحىفىذلان ءاربجم رق أ

 لاح( هإم) و نس ًاوهوهطسوف هرسفب رعت لعفب ةلوعفمام نوكتنأز زو< وادتبملاربت(هطسوف) هلو
 ةفاضابرو رد( هل كس ةلا) وهلا فاضم (ىل < وهريسخ (فاخ) وأدتنم (اهدثاع)و هاعسوىفءاهاا نم

 ىدوكلابارعالهاحازه هل داة فصلا عضوه ىفورب ةريخواه دئاعو هلوعفمىلا لعافلا مسا ةفاضا نماهعلا ىلع« م

 هذي ردةم ل عفن ةلوعفم نوكست نأ اهعف ع نسحالاامنا لوف

 ٍفاضمفوذءادتماريخ( وت )عرهاش اف نيتل سهلا نيبقرذال ادامهيدبأ ااوعطةافةقرا_لاوقراسااوىلا عت

 ادتبملاربسخت (دي )و ىذلاةإسلوعفمااو لعافلاو لعفلا نم (هتب ريض ة لجو أ دتم(ىذلا) وفوذ لوقا

 ن مٍدقمربش ب صأ ثوم (ادب رد رمذ) لجو فوذخةءنوادةنالا ىلع عفر ىف ةراشا مسا(اذف)و

 (اذألا) ورمأ لف( رداف)ادتبم اريحا مماومعمو ناك نإ وا فرت: سما هةهاوب صئانلف(ناك) :
 ذخ ًالاردافادب زتد رض لصالا ف ناكب يك ثلا اذهفدي ز زهتب رض ىذا !كلوةوخ ثيبلارب دقتو ردا لوعفم
 لعافنملاس(ايعاسم) وص لعف( ربخأ) ونيذللا ىلءنافوطعم(ىتااو نيذلاو) رمخاي قاع: م( نب ذالاب د

 (في رعثو)هبلا فاضم( ريخان) وادتبم(لوبق) «هبلا فاضم(ثثأا) وادعاصلوعفم (قافو) و ربخأ

 لوعفمال ءاذيلاب ( ر رحخأ )ةلج وهنع رولا ىلعةعقاو ىع“ا لوصوماموا_ هك قاعتم ( الر و ريدان ىلع فوطعم

 لويقربخ عفر عض زوم وعفملل ءانبلاي(انمحدق) هاج ماج قلعتم لذهه) 5 ,.* ا لعاف بنان (هنع) ام

 ىلع ف وطعم ( رمذ؟ وأ ر و ىنغلاب ناقلع: م( ىذ ةحابهستع) وأ دتبمرصةلاب(ىنغلا) و طرسشب قاعتم (اذك)«

 عارلوعفمى م الوصوم (ام) وهظحالاذاهرعارب مالا عار نم أ (عارف) ىنغلاري ( طرش ”ر و ىنجاب

 طورسشلانمهواغفام اف>الف ىنعم او فوذدئاعلاوامةل و هتاقذ-ئشلات عر نمنيعاا فب : (اوءرزةل-و

 لوصوم منا (ام) واو ل وبرعءللريهذااو لءافولعف (او ريخأو) «

 (امد_ةةدق) هلحدتو كي مسس ا( لعفل ا) وامد عتب قاعتم (هنذ) وةصئانلان اك ع زاضم (توكي) وهلا فاضم

 (عوص) و فوذ< هباو -وو طرسشلا لعف ( مص) و طر فرح ( ناز ام هلدتيبلارخ 1صىلا توك هل ح راهريد

 هل طي قاعتم 0 الز وغوصب قاعتم(هنم) و و هلوعفمرلار ددملاةؤاضا ع نءهسيلافاضم(هلد) و هلعاف

 قاعتم مءااربسك» (نم) وهلوعفمىلاردصملاةذاذا نمهملا فاضم (كاو)و تو دراعات( عرسك و

 طرسلا ب او> رةيكجلوعفملاو لعافلاو لعفلا نم م (لطبلاهللا قو ) ةلج وفوذ- لوق .اهرورر غوصب

 د_ةفلطبلا هاف ءمهلوةنمىاوغوصك اغ وصل المد_هلالعفلانمدلسغ ود عدنار او دع:لاو فوذ<

 فو صوم ىل_ءراج ما لوصوموهواهب-!(ام) و طرمشلا لسعف (نكي) و طرم فرح( ناو)ولاباورمنأ
 نكي ربخ (ريهذ )و فوذحتدثاعل وامل ههيلا فاضملاولوعشا او لعفلا نم(لأ هل تعف ر) ةلسو فوذحت
 || هقلعتمو طرمشلاب ا - مطق ىنعع لوعفمال ءانبلاب (نيبا) ول ار يمض ىلا فاضموهوهءلا فاضم (اهري-غ)و

 هلوةىفدرعم او هيو.يسرا تال ماا ةطسوف هرم

 دك

 فرذع



 ا[

 نه مطةلأري_غريمذ لأ هل ههتعفرىذلاريمضلا نك, ناورب دقتلا و نيدأ ىل_عف وطعم (لصغناو) فوذ#
 «(ددعا )و لصةناولماعلا

 هحوال هنالمضل ب ةثالث طيض عصلالو لاق مع رك ذاىتعم نهضملةو لهن مدّقمل اوءةمىدوكملالاق (ةثالثل#

 ىنعمايدؤمناكاذاالاد رقما تصتنالل ]وَلا نالني_متلا ىلا عباتحاامغا نمضم هل اودذ ها با ارعالا نم هل

 ىلعولوّلاب هم_صنزاح هظفادر<# هيد رأ اذا هللا ىتعمنع ىلا ادرغملا نا ىلع لنه ستلا ف صن نكسا هللا
 توك,نأز او رظاهبق بارعالا نم هلهح وال هنالمضلاب ة ثالث طب_ض صا الوىدوكلالوةو نيمضتالفازه
 هرك ذام ىلعهريخ لة هج راببءادتبالا غوسىذلاوهوةثالث'تعنلا عض ومقعءاتلاب و ءاد_:ءالاباعوذ صةثالث
 ىْزا ارل'نيدلا اردن مامالا لاك ةرشعلا ىلا اهرك ذاءانلاب هنو رقم ةثالث 2 دقتلاو فوذ_<دئاعلا اونيمعذتل نم

 ها هدعب ل«سفلاب بصي نأ وءاهلار دقت ىلءءادتءالاب د َر عف 7 نأتد رمادي زقروح لالا َح رشف

 ىلاىنععماللاواضن أل .قلعتم (هرسشعال) ورم أل عف (لق) ولع. لعتمة ثالث بصنرب دقت ىلع(ءاتلاب) و
 هلأدج ودودعملا ىلع عقاولوصوم مس اوهوهسبلا فاضم(ام) وفاضمر د صم دعو لب قاعتم (دعف)و

 سأ (درح)ودر< قاعتم(د_طلاىف)# هداح/نمءاهلادئاعلاوامإصري_تاوادتبلا نم (هرك ذم.داحآ )

 (رزحا)ور رحاب مدقملوعفم (زيملا) ودضلا ىفءاتلا نمت دعلاىلةثالثلا درحرب دقتلاو قوذ < هلوعفمو

 هبلافاضء(ةلف) هىد دوكذملا هلاتاعمح قاعتم (اظؤلد) وفوز كهتعنو ريمملانملاح(اعجح) ورمأ ل_ءذ

 زيمااررحاو رب د_ةتلاوع زاذتلا لبس ىلع ىنعااةهج نماعجلاضا أب واطموهوةة: قاعتم ( رثكالاىف) و
 ةئامىلءفوطعم (فلالاو) فاي مد_ةءلوعفم (ةئامو)» رثك الا ىفدإذ ظذلبارسكماعج هنوك ل اح
 ليصفتلا هيءادتنالا غو وأ دتيمىدوكملالاق (ةئامو) صألهف (فضأ) وفضاب قاعتم (درفلل)و
 ةئامريتلوعف ملل ءانملاب(فدردة)ةلج و فدرفرتت_ملاريمكل!نملاح(ارزث) وف درب قلعتم (عسجلاب) و
 (د_-ًو)و اليلقىأ ارزن هنوك ةلاح ع.جلاب عسبتاىأ ف دردق ةثامودرغال فلالاوةثامفضأ وتيبلاوب دقتو
 (رشعب )و هلوعفمءاهلاوةفيقحلا نوناابدك وم أ لعف (هنلصو) أ لعف ( ركذا) ورك ذاب مدقملوعءفم
 نوكينأ مدن وىدوكملالافرك ذا فرغت ملا لعامل نمئالاح (دصاق) وفاكلارسكب (اكسه) وهنقلعتم
 ةفاضانمهءلافاضم (دودعم)و ها ةيسانهالد وأ لّوااو لوعفم م« انوكءةرشع دحأ نمالاحاكس م

 هيفاممدقتوركذاىنعم ن هذه ىدوكلا لاق أ لعذ (لثو)« دودعمتعن( ركذ) و هلوعفمىلا فصولا

 هلافاضم (ثينأتلا)و ها قىنععانهىهو ىدوكملالاقلقب قاعتمدنع ىنهعفرط (ىدا) و
 نع) ورخؤمنانادتبلمدةمريت (اءذ) ولوأ ادتءم(نيشلاو) لقلوعفمنيثلانوكس (هرشعىدحا) و
 فقولاف ثادنأثدنأتلاءامد (هرسك) و ها رارةتسالا ىتعمنمرور حلا فاع قلعتمىدوكملا لاق ( هع
 اهفةنثاك ةرسكن يشلاورب دقتلاواهف نمءاهلااهملا د اعلاو نيش لاريحخ هل اوهريخ ا منو رخؤمناثأ دتسمءاه

 ريغالهيلا فاضم(دحأ رودحأ ىلا ةب_.الاباضتٌ ف اضموعبلا فاضم( ريغ) و لعفاب قاعتم( عمو )هب مهم نع
 تاعي قاعتم (اههعم) وفوذ < ه.نوهنملاو لعفالوعذملوصوم م.١(ام) وددحأ ىلءفواطعم (ىدحا د١

 عضوم فردصمىطاشلال اق, ادصق) ورمأ لعف (لعفاف) و فوذاهدئاعوامةلصباطخلاءانب (تاعف )هادو
 ردقتوداعتةالاىنععاذهىلءاد_صّقف ها لدعلاوهو راتقالاو فارسالانينئذلا د_صقلانموهولاخلا

 ركذملا عمءاتلا طاقسانماهو«مرشعلهتلعف ىذلا كسلا ىدحاو دحأ ريغعمادصتقمكنوكلاحلعفا تيدا
 ةلس(امهنين) وىمسال أوصوماموةثالثىلعن اف ةوطعم(اموةعستو مدعم هريدخ (ةثالثل او)*ثن وما عماهتابثا 0

 لودومرسا (ام) رنافونءةلعتمو هباودو ط ثلا ل_ءفلوعفحالءانبلاب (اكر) و طرسش فرح (نا) وام
 ءانبلاب (امدق) هلو فوذح فوصوم ىلعرابتدبلا لور و رجلا فهريمخم دقت ءادتبالا ىلع لحملاع وذ م
 عماك رنااههتدب رقتسا ىذلاوةعستوةثالثلتباثمدقىذلا مكحلاورب دقنلا او أد تيمةعقاولا امص لوع دال
 هلوعفم (ىتنثا) ولّوالا هلوعفم (ةرسثع) و نينثالدعتمىل |وث ىلوأ نم مآ ىل_هف ماللار سسك (لّوأو) ب ةرمشعلا

 خمالا لك واولاب ال

 نب اعوهر( هوقك )
 ثرحلا

 (سين مب سياةدلبو)
 وب سيعل االاوريف اعمل الاوب

 ريفاع.لاوةدلد بر وكأ

 سنعلاو ضيبلاءابظلا
 اواو)انلتا(و) نيالا

 قعاهدءنام توك

 واوىهواها نامي سح

 ىه هذهو ) فطعلا

 ىشو بااغلاو لصالا

 حالا ىلع مسجلا قالا
 ال اود 2 ىلع لدنالف

 ال شرالاعم
 نم درا دعو

 اهفوطعم له عةنيرقلا
 تاقاذافةثالثا | ىلاعملا

 َّت و رس#و دب زمات

 نسخ اثلاو ةعمال ا

 انلنا(و) مدقتلاو

 فاهلوةدنوكياو 8

 (ىهراهجد درا ماك

 ىو( ةدئازلا و اولا
 (و) ةلصتارةلاف
 اذاىتح) ىلاعت هلوق

 (اهع اوبأ تدذواهؤاح

 داولاواذا ب اوجتحتذف
 ديكوتلاهم ءىج هل ص

 اهي الا لسلدب عملا
 دع ىه واهلق ى هرخالا



 !مباون أت دقفاهؤاساذا
 تسيال.ةو) واوريغب
 ةفطاعا ماو (ةدْئاز

 فود 2 ناو لاو

 تك ناكر دهتلاو

 ىرشختزلا هلاق تكو
 واولل.ةو) ىواضبلاو
 تدتندقوىأ (لاحلا

 امن نام.لواولا تادندق
 مهي لبق ةحتشم تناك
 هب الا نم تفذ->و

 تناك اهنا نابل والا
 هلاك مهئيحيلبق ةقاغم

 (ةعاجلوقو) ىوغبلا

 ىرب رسلاك ءايدالا نم

 ناكني. وفلان مو

 نم رسفملا نمو هيلا
 داوىأ ([منا )ىلعثلاك
 (ةناعل اواو) تكتفو

 ةيناسعةناباونأ نال
 هب الاف لتنت !كلذإو

 منهج باووأ نالاهلبق
 (اهنمنا مهلوقز)ة عبس

 ةيئامم' اواونم ىأ

 مهتماثو) ىلا عت (هلوق)
 لولا اذ_هو (مهجاك

 هنال/ىوك اضرب الإ

 ينارع اك هيقلعتي اِل

 لوةلاو) ىونءمرسالو

 واوواولا ناب ىأ ( كاذب
 ىلاعت هل اوةى)ةيناملا

 ) ركذملا نعد روهانلاو

١ 
 حس ببيببابا-إ-ا-ايببات----”--”----ب-ا-ب-ب-ب-ب-ب-ابب-سل.

 زئاجد>او لماعل نيلو هم ىلع فطمعلاو ىتاثا ىلع فوط»م (ىنثا) رةرسثءىلءفوط»م (ارسشعو) ىفاثلا
 لاقةر و رضالءرصقءاش عراضم (ثن) داشثب مد_ةملوعفم (ىثنأ) رطرمشلا ىنعمنمضمفرط(اذا) و
 هيفو ىثن أىلءفوط»ء(ارك ذرأ ) ووأ ةزهه مماهعامالاشتنمةزمهلا فذح نوكين از وع وىدوكلا

 (مفرلا) وهرب( ريغا) وأ د-ةءم (ايلاو)* فرذعتاذاباوس و ىسممن!ىناثلا ىلا ىفاثل او لّوالا ىلا لوالادر

 لاقو فلاب قاعتم (ىأزحف) ام (مخالاو) مفراب قلعتم (فلالاب) وأ لعن (عفرار )هلا فاضم
 ىهأ لعف (زيمد )+ مةفلارمت لوعف ملل ءانبلاب (فلأ) لج وهيلا فاضم (امهاوسإ و مخقلاب قاعتم ىدوكملا |

 (نيعب راك ) ونالط دال فاالاوىلا ىنء«مالل اوزيعناقا دم (دحاوبا:.عستال) وريم لوعفم (نب رمشعلا)

 لعافو ضاملءذ (اوزيمو)» ني-ءبرأ,ب وص:مزيد (انيح) ونيغب راك كلذوءرب دة:فوذ ادتبارعد
 فاضملوصوممسا(ام) واو ربع قلعتم ( لثع) وفوذ هيتوعنااواوزيملوعفم (اكس )وب رعالر يمل او

 دئاعلاوامولص لاو زيعلعافلانعةيا.نلا ىلع ع وذرم (تورسدع) ولوءفمال ىنبضاملعف ( زيم) ويلا
  0نب ريثءو بك ىلا دئاعريمضلاولوءفمو لعافو : فيفا نونا دك وم سهأ ىل_ءف (اه-هتيوسف)

 طرسش فرج (ناو)# زييدقلا فاههني وسف نورشثع هب زيمىذا ريغ لثعاك ساد دءاوزيمو تيبلارب دقتو
 باوج(قبب) وددعت ءن(بكس) و هيلءافلابثان(ددع) و طرسشل!لعف لوع_همالءانيلاب (ف.سخضأ) و

 نوكلع وذم هنا ىلءفلالاب ىبيطءضز و وىدوكملالاق قب لععاف ةرورضالرمهقلاب (ائبلا) و طرمشلا
 غوسوأد_:م( زعو) نس-ًاوهو طرشل!باو> ىلعمو ز<# هناىلءفلالا نود فاقلابواء.ضام طرسشلا

 2 وصد غانم لعف( غصو) «ادتيملا اريتلوعفمالءانبلاب (برعن دق)ةلججو ها ل.صفتلا هيءادتنالا

 مضل !ىلءءانبلاب (قوف) و نينث ىلع فوطعم ىعءالوصوءاموةفطاع ءافاا(افز وصب قاعتم (نينثانم) و

 غصب لوعفمىد دوكساالاق (لعافك) و غصب قاءتم(ةرسشءىلا) دامهقوفاذرب دّةتلاو ف وذ هدئاعلارامةإد

 لعافكرب دقتلاو عاف ةفصفذحو لءافنزو؟ انزونينثانم غدرب دةئااو ف وصوم اف ذح ىلءوهو

 لعافك هلوق نم فاك-لاو ىطاشلالاقو ىسهتن اردقملا غوصملاب وأ لعافب قاعتم (العفنه) والعف نمغودملا
 ( ول اوءقمو لعاقو مأ لعف (همتخاو )و ها لعاف لثم غصوأ غصدلا ىدعت مسا العفنم

 ثيناتلا ل عج ثينأتلا ىف هنوكلاحءاتل ايهما ىأ قاب قاعتمإ(اتلاب) و رراولاهماريمضن ملاح ىطاشلا

 طرسشلا هذ فاكل ادي د_ثند (تركذ) و ترك ذب قاعتم طرسش مسا ( ىتمو) فاك-ةوهو ها .ازا<ت افرطدل
 ( ريغب) وةوعقم (العاف) ورصأ لءنوشو ط ريشا |باوح ( رك ذاف) دودعملاترك ذورب دقت فوذد# هلوعفمو

 طرسشلا ل_عفءاتلا صخب (درت) ومزاج طم فرح( ناو« «بلافاضمةر ورضالرمهّلاب (ان) والعأف تعن

 دئاعلاوىذلا هإسلوعغمالءانيلاب (ىنب) وى قلعتم (هنم) وهيلافاضم(ىذلا) و درت لوعفم (ضعب) و
 درت تاو ر دقتلاولعافلا مساىلادوعالعافلا نع ةيابملاا ىلع ع وذرا اه. فرم سما ىبب ريمطوهنم ريهظوبلا

 قاعتم (ه.اا) وطرسل'باوح هناىلعمو زج ىدوكملا لاق (فضت) وهنمللءاغلا مسا ىنبىذلائشلا ضعي

 نءملاخ !ىلءيوضنم (ل-ثم) وددعلا نم لعافلامساهيلا فضتورب لإ -80فوذ<فضلوهغمو فضا

 (ضعب)و ها هانعم فىأضءبالالئا# هنوكلاحىفلعافاا مساهل فذتز دقتلاو ف وذا لوعفملا
 (لعج) وطرسثلا لعف(درت )و طر فرح (ناوإ# ضعبت عن ءادااد شق (نيد) وهبلالثمةفاضاير وردت

 (لثم) ولؤالا هلوعذمىلانيزثاىلاىدءتملاردصااةفاضانمهرلا فاضم (لقالا) ودرت لوعفمنيعلا نوكسد

 فقوذعدتاعا اوامهلص مذا | ىلع ءانملاب ( ف وذ) واهلا لثمةفاضاب لات زور ةلود وم(ام) وىاثلا هلوعفم

 فاالاورمأ لعف (كحا) واكحاب قاعتم (هل) وهلا فاضم (لءاج) ومكحابب ودنم جولرد عم مه

 مدقتااهلومعم ىلع ادلاءاذلا, تنرتقا كلذإو طرسشلاب اوح هل اوةقيفحلاا دءكوتلا نول نمل دد يخلف

 طرشلا!لعف (تدرأ) وطرن فرح( ناو) + لءاج كح هلكح اف هقوف ىذلا ل ثمل قالا لعج درت ن اور ىديفقلاو
 لاحىدوكسلالاق (اكص)و هيلا ىفانةفاضايرو رج( نينثا) وهساا!فاضع(ىاثإ وتدرأ ل وعم (لثم)و
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 بانا د :ركدشلا تعثوهف بكرا تعن نينث اىناث لثمو تدراب الوعماكس نو < نأز ودع و لمه نه

 فرح (وأ) «طرشل باو ءاذلا دعبامو ئح قاعتم ( نييك شن) دءىتح ءاج نم صأ (ىفل) ها لاخلا ىلع

 ىلا) وواب يح ىلع فوطعمرمأ (فضأ ) ولع اغاةفصلا عضومى(هبتااع)و فضابلوءفم(العاف) وفطع
 ك(ىق) و فوذ_عرثاعلاواهئاد (ىون")و ىععا لودومامو ى. قاعتم (اع) 5 فضاب قاعتم (بكس ع

 العاق فضافرب دقتلاو فضأ هلوقباو> ىلعمو ز<#<فر ىطاشا!لاقدىدوكملاهلاق بكراةغ هلا عضو

 ىكناكس هنوك لاح نما اث ل تتدرأ ناولوالا لاب دبقتلاو هاى :ونتانع بي فكرش ىلا هيلا ١

 رصقلاب (انغت الا رو ضاملعف (عاشو)و# هي ونت ىذلاب فاوبكس عملا هيتلاحال ءاف فضأوأ نييدكرشب
 (لءو) ارمشعى دا ىلعف هوطعمرلاب (هوئوز اذغ:سالاب قلعتم (ارسثع ىداع) وعاش لعاف ةرو رمال

 ( هيابو)»«ةففمللا د. كولا نون نملد.هيففلالاور مآل ءذ(ارك ٍذا) وهيلا فاضم(ننرسشع) وارك ذاب قاعتم

 لعاشلا تعذب قلعتم ( اظعانم)و فوذحتءنوأر كذا لوعفمبدنلاب(لعافلا) ون رمشع ىلع فوطعمرذحأب

 0 (لزو ارك ذاب قاعتم (همتل اعز وهيلافاذم (ددعلا)و لاا ذاب قاءتمىدوكللالاقو فرذ#لا

 لءاقلا مسارك ذاو رب دعتااو واو ت عن لوعفمالءانملاب (روعت) هل حوهيلافاضم (واو) و لعاغلا نملاخلا

 نماهري_غنودامفطعلا ىف دّمعن واوىل.ةانئاكهب وك لاح هباب ونب رسثعلبق هيتلاعددعلا اظفل نم غوضألا

 رك ذاباوىامو ز<دمعن نوك تأ لمت و فاعلا ق ورح

 «(اذكو نب اكد )*
 ىعنالوصوم (ام)و زيعقلعتم(لثع) و زيملوعفم( مك ) و زيعقلعتم(ماهفتسالا ف) وص لعف (زيم)»#

 3 دقتل اوتزيملوعفم( نرسشع) وفوذ< رد اعلاوامةلدءاتلا هغب (تزيم) لجو فوذ + ل ءراس هيلا فاضم

 كلذوامم لوصوا ارح مدع عمعابلاب رور4ادئاعلافذف.نن ريثعهي تريم ىذلاز يعل !لثعماهه: مالا فك زيم |

 موفوذ<ل اولةراج فاكسلا( مسك )ون رشع كزيع ل ثئر دقتلاو ايفرحالوهوم امن ا نارلوالاو لءلق

 اصضش مك كلوقك كلذو رب دقتلاو فوزا راءاربخ هل اوةمولوةلاو فوذ لوا لوةمدرعتوادةيملاوادتيملا

 ردصملد وات ىاهتل دونأو ناب بوصنم(هرت) و ىردص ٠ فرح (نا) وزب زاجأ نم أ لف (زحئأو )* اع“

 مخفي (ار هضم ) وهرت لعاف ميلا رمسكت(نه) و زييجلا ىلعةدئاعدرختن هب وصنملاءاهلاوةيل و عفملا ىلءةزرحاب بوصتم
 طرسش فرح (نا)و ها زى لعافا!|نملاحلعافرمسا مملارسكىراوهلالاقو ىدوك-لا هلاق نم نملاح ماا

 هيلا فاشم(رح ١ رتءاولوعفم(قرح)و تءلوىلل_ءاف(مك) وشدن اةللءاتلاو طرمُل !ل_عف(تيلو)و 1

 رب دق:لاراهروردتو فاكس انيد فاضمرب 3 ىلءفوذ<ةردصاتعن (: لا )وأ مامعتساىف ركام | لعافلا

 وأ) واهنامعتساب ةقلعتمةرسشعكن «ىنعن ناكلاو ىدوك-ل1لاقوةرمشع لا هعتساك الامعتسا ارينا[ ماهعتساو |

 فوذح ريو أ دثيم مكو فوذ<ادتيلريخ فوذعل وا ةراجفاكملا( ك5 و هاةرمشع لع قوامعم (ةثام |

 3 رح تا ةنةأ هاةرم لص و لاح رول عفقوطعم (هرصوا) وهيلا فاضم (لاحر)د فورد لعفت لوعفموأ أ

 ىلعوفودصق:أ ساو لاجر مك ةيئ اد:نالا ىلعرب دّمْدلاو لصولا: زم ماه عىختساوثف ذحمم ءارلا ىلا ةزههلا

 ىلع فوطعم (اذكو) خؤمأد#تبم ( نياك ) ومد ةمربخ (مكك )* تكلمتأ صاوأ لاج رمكة يلوعفملا

 قاعتم( هن) و فطع فرح ( وأ )وهيل فاضم(نذ) و بصتني لعاق( زيبع)و عراضهلعف (بصتن و) نساك

 هعنموطانلا بهذ هورابخالا ىلعءاشنالا فانع نمبصت:5د ىلع فوطعم مآ لءف(لص)و ريما ريككل اول دب

 باو- ىفموزجت (بصت) ولصلوعفم مياارسكب (نم) و ليهستلا باتكن مهعم لوعفملا باب حرش ىف ءرك ذاك
 «(ةناكملا)# الا.
 1 ل1512 177ج بي تح 1 117 7715 77 1 371707 0:٠ د مرا ال 10017272417 طه ت7 722723717775 52 7171775777772: 4275279 5- ؟بجويم"
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 نونو جوا تو ميك

 هدم جم

 تكلا

 دعي نماثلا فصولا نال
 فكلذن لو-ةلا نم

 لوقااو اهليةنيتي آلا

 ىلاعت هلو-ةيفكلذ

 رهاط) نما فدو

 ةيناملاوا اونال(داسقلا

 لد:ءط وعتساإةطلاص

 هذه ىهو اههلثاقلا

 اهط ا هلا

 اراكباتسلوةراكبلاو
 هةعس اىهائءاوةنماثةفص

 اريخ تافصلا لوأ ذا

 ىباعثلا لوقو نكتم

 عبس ىلاعت هلوةامتمنا

 وهس مانأ ةينانعو لاما

 ةفطاعا الر _هاط

 عونل ا<ب>اواهرك ذو

 .خاوهو (نماشلا)

 رع ىنثا ىلع اماكلا |
 ىقع(ىهواموهواه-و

 ةيفرحو#.1-6) نيب رض
 لوالا) ب رضاا(ذ

 فرشالا هو (ةيعمالا

 (ةمان ةفرعم) اهردا

 ىشوئثىلا جاتءالف

 ةصاخوةماع ناب 0

 اهمدقتب مىتلاىه ةماعااف



 ةفصاهاماعو ىهنوكت سما

 هوو ىلا فهل
 تاقدصلا اود. ناىلاععت

 : لعافان ىشامعنف

 ريمذ ىهؤئذا|اهازعم

 رب دقت ىلعتاقدى.لا

 هيلعلدفوذ#فاضم

 صوصخلا وهو اودب#
 هلا منذ ىأحدملاب
 ىثة مان اواهؤادب ١

 توك: مسااهمدقتي ىلا

 ى هلدف_صاوهلمأع دى

 طفل نمرد _ةهتو ىنعم لا

 وع مدقتلا مسالا كلذ

 همقةدوامعنالسع هماسع

 لسغلا عن ىأامعناكد

 ىناشلا(و) ىدلا عنو

 ىهو ةصقأت ةفرعم)

 ىلا جامع و (ةلوص ا

 هلودود# دئاعوةإ_ص

 رب هللا دذعام ل لاعت

 اف راحل انمووهلالا نم

 لحتف ىكعنأ لوصوم
 دنعوءادشالا ىلع مفر

 ىأ هر يريد هتاص وللا
 ( وز ريخ هلا دنعىذلا

 ةينامز(ةيطرش)ثلاثلا

 ىلرالاف ة.نامز ريغو

 اذ) ىلاعت هلوق( وحن)
 اوه اوك اوماقتسا

 مهلاوهتتساىأ (مهل
 مل مهتماقت_ا ةدهن

 لعف (لثس)رامةلس( رو كت ) وئل-الو فم ىعس!لوصوم (ام) وكلاب قاعتم( ىأب )و سمأ لعف ( كسا

 ردانب قلعتم (ماظنفر ورخؤمأ دتبم( نو:م) و مدقمرب> ( ردانو) ءاغلاب تنرتقا كلذلو طرمُملاب اود لاو

 لعف (هنيكحا) وهنيكحاءرسفي فوذكتلعف.لوءغم (م_ءلاو)#« مطذل تعن لوعفمللءاذيلاب (فرع)هل و

 طرشلاٍناوج ونمىلادو»؛ رعتت_مريمذ هلءاقو طرشلا لعف (تد رع)و طرسش فرح (نا) وهلا فاضم
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 لمسب قا«:م (اهم) ومنع ف ءاهلا طدارلاو روكةمتعنةلجلاو ليس لعافلا ثان (هنع) ولوءفمال ىنبمضام

 لوعفمرهلافاضم (لسأ) ةلجوفقولا ىلع فوطعم(ني-وأر ول -ابقاعتم (فذولا ف) دىالرب هذلاو
 (اةقوو)«اهبهنعلؤ مر وكنا رقتسا امم الكسل لص” ني-وأ ف قولا ف ىابكح | تيبلارب دقتو فوذ < لمأ
 ضفامحلاعزخباب ودنمنوك,نأ لهو ها «.فرتتسا كلا عاف ن«لاخلا نع بوص:مردصمىدو كم١ لاق

 كحاب قاعتم ممملا تفي( نع واهتاص(ر وكسنل) رلو دوم م. ىهو حاب لوعفم ام) وم لعف (كدحا) و
 اقلطماكب رخو ر د_ة:فوذ<*رد_صاتعن (اةاطم) ولما لعن ( ك لح)و رح مدةملوعفم (نوئلاد)

 ةهراكح ىلع هلوعذم(نانم ) وص أل عف (لذ) وم لوح ىلع فوط عمة فيفا !نونلاب دك ممأ لعذ (نعبشأو)

 وهو لقب قلعتم(دعب) و نيافذللا نيذ_هلةدارااو نانمىلءفوطعم كوالا نومناا متن (نينمو) افذالا درت
 ناغلالت عن فاكلاب (نينباك)ورخؤمأدتبمةزمهلارسسك,(ناغلا) وم دقمريح (ىل) و فوذ<#لوةا ف اضم
 (نكس د) نيذباك اغل !ىلكلوةدعي نم« لقو تانمل3 ر دقتلاوتافلايااعتمن روكمفءاماأب مسملا زك فو

 (لثد)» لدعتني:مونانمنون نكسور دقتلاورمالاباوح ىف موز (لدعت) و فوذ هلوءذمو ص لعف
 نمل <لعافلاولعفلانم (لاق) هلو ىععالوص هوم نمو لة قاعتم ملا خفر مال ارسك( نا) ورصأ لعف

 لاقو انفال هاك ىلع لةلوعفمنوملاومملا متن: («فم)و لاقبةيكعتلعافلاو لعفلانم (تنبتثأ)ةلجو
 (لبق) وأدثبم (نونلاو) ها ءاهاهعوج ربح وأ ف ةولانك-لءاماااهلصأ ةنكا ًاسءاممهستمىدوكألا

 نيسلانوكسي (هنكسم) وءيلاانةفاضاب ر ور (ىنملا) وهيلا فاضمةر و رضالرمعةلااب(ان) وهنكسع قاعتم
 ريختاوادتبا !نم( ر زن تلاو)#ةلج وىدوكملا هلاقهنمن ملاخلا عضوم ربا اواد_ة.ااةلجس و تول اري

 (رثابنع) واتلا ىلع فوطعم(فلالاو) لملوعفمةر د رمضالرصقلاب (اتلا) ورهأ لعف(لصو) ةفن أت سم

 فاك قلعتم(ةوسنب) وأد _تم:راشامسا (اذ) وفوذ-<لوقل ف اضم ءاثلان وكب رثاو لهي تاقاعتم
 ادتبملارمخ نيلاقحالا ىلعو هوافصون وكي تاوا.ضامالعف توك, ن أل هك ماللارسكو فاكلا حت (فاكر و
 ىا ةو فب فلك اذه هلوةرثاب نع فلالاوءال! لصوت دبلارب دقتر فوذحلالوقال ةلوةمريخلاو ديما اجو

 ىلع فوطعمىلوالا نونلارسسك,(نينمو) طظفللا هباكح ىلع ةلوعم (نوذم) و رمأ ل_هف(لقو)# نهم علو
 (ليق)و طرسش فرح (نا) و لق فر: سااريكتلا نمل | ىلع بوصنم نكس أ نم لع اف مسا (اكسم)و نونم

 ءافلامضي (اذطف) راك قاعتم (موقل) ولعافو لعف(م وئاح) وفوذ<:هباودو طرمشاا لعف ل اوعفمللءانملاب

 ليبقنمليةلعافبئاثملاموتامةلج و ها رورهلام وعل تعن ىدوكملا لاق مهف ىنعم نطف عج ءاطلا مث ذو

 (تاوز# نيققملادنع لج تانوك اله.ئانو لعافا تال ق>هلنا دعو نا لءقاذاو ىلاعت هلوةك امال اىلادانسألا

 ادتبلاربخ(فلتةعال) ةلج وهيلا فاضمممملا تفي (نم)و ادتبم( اظفلف)و طرمشلا لعف (لدت )و طرسش فرح

 ميما خشن( نم وهنيكحاب قلعتم (دعب نم) درلعلا ىلادوعت هلوعفم هنوإ_طتلاءاهل اوهإ.هأ !نونلاب دك ومرمأ

 فطاعا تعن(ترثقا) هلو نرتقاب قاعتم(اهم) وت رعب قلعتم (فطاعنم) وفوذ<#

 «(ثينأتل )د

 (ماسأفو) ءانىكعفولعم (فلأوا)و ادتبملاريسعن (ءان) ومبلا فاضم (ثينأتلا) وأدتبم (ةمالء)
 لعف(اوردق )اورق قلعتم ىطاشلا هلاقةدابزلا فذ ىلع عجلا عج ىسوق مسا عج ىهىتلا 2 عج

 فوذح ا دةءلريخ (فتكلاك )واو ردةلوعفم (انلا) وىدوكملا هلاق:ا هالو بر علل ريهضلاو لعافو ضام

 ١ هيلعافلا بان( رب د_هتلا)ولوعفملل ىنبم عراضم ل عذ (فرعنو)#* فتكلاك ىناسالا كالو رب دقتلاو

 ريمضلاب و



 7 0 ا ا ا 77 ا 71077715 7110 طل 77772: اكن لف دنت 31-7 نقاتل زك:

 1 40015510:01012101710070712071:17100711772712 57 1 1 17 1 ك1 م اح 17ج كت 6 تك 7 تمنلا» سس هط تس د رجب وج بحس سيب بوس برس وجل جا بج بج بجرب وس بصم جم حج بجاد

 1 دا ف ا ل 2 واط راس او صوت 2153و طوس“ جم يضم هت د رح + دل فراري” اج +ذرا وة سوو ع حبا

 م يي سس بيا سل ت#ذ#آ#آ]

0 

 درلاك كلذو هر دعت فوذهن ا دتءاريخ(درلاك ) وريمذلا لع فوطعم(هوحنو) فر*» ..قلعتم ( زيهكلاب) و

 لاح (ةقراف) وءادلاىلادوعب ةيفرثةسم هلءافو عراضملعف (ىلت) وةيفان (الو ) و درلاب قاعتم( ريغمتلاىف)و

 الد) امهريغو ىطاش لاوىدوكللا هلاق لوعفنملاح(الصأ) د را لع اق نم

 مديري (كاذك )»ب ل_هفلادو>ولىنلاةداعاو لوءف ىلع تاقوطع. ءاههقمملا ارسسكت ( العقم اولا عفملا

 ةرورمءالرم هعلاب (ان ار لت ولو أ أدتمملوصوم مسا(امو) رخؤمأ د مم مج ااريسك (لعةمزو

 هيلثبقاعتم(ىذنم) وهيلت نمءاهلااهرئاعوأامةإهقرقلا اب هيلتهإ_جوهيلا فاض» (قرغلاز وهيات لعاف

 وهىذلالوالااد_ةبهاربخوإ_جلاوهريخ(ه.ق) ونان ديم( ذوذ ثف)ة مدعم ناز والا لاىذب ةراشالاو

 قاعتم( ليعف نموز# ماهمالا اومومعلا ىف ط لا مسابههمشل لعق هّملص ىذلا لوصوم لاري ىفءافلا تلخدوام

 طرمشلا ىل-ءف ) عسبت) وطرسش فرح(نا)و ها ليعف نملاملا عض هومىف ىد وكلا لاق ) ليتقك ( ومتعب

 عبت ف ريهذلا نملاحىدوكملالاق (الاع)و مس.” لوعفم (هفوصوم) وهءلعمدقتامةلالدإف وذحت هياو-و

 ا.لاع متع ةقراغل !ءانلا رتييلارب دقتوءاّمااريخ( عنتم )هل> وهتعت فذحأ دتءمةرورضالرصقلاب (اًةلاوز ها

 ادتيااربخةيحاصىنعع ت'ذزوهيلا فاضم(ثدنأتلا) وأ ددبم(فلأو) «مفوصوم عسبت نا لمتهك لل ءفنم
 هلا فاضم (ىثنأ)و فوذح اد: ربت ( و )و رصقتاذىلعفوامعم (دمتاذوز هيلا فاضم (رصق) و
 راهت_هالاب قاعتمىبم عج (ىنابمىف) دادتبم( راهتشالاو)* هيلا ىثنأةفاضان ر و رتءارغعسج( رغلا) د

 هرهظل ىدع ءايلأ ضن ( هيد .د) وكوالا ف لالا ورب دع فود هنوع:مو هلا فاضم (قوالا)و ىطاش لا هلاق

 ىعع مدعو الاول ههلاصطب (فرأ) وادةرملاربدت هلجاو هيد لعاق (نر و)ولوعفمو لعف

 ةلمهملاءاطلاوءارلاو مما تف: (ى ط مو ) «ل اوطالا ىتنأ هل ءهملاءاطلا مضي (ىلوطلا د)هبلإف امتع

 فاضمنيعل نوكس وءاقلا مب( ىلعف ر وف رأت رىلءفوطعم(نز ووزن رأ ىلع افوطء«ىشاانم عرف
 ادتماريدشن اعيش ثدن أت (ىبشك )واعج ىلع نافوطعم(ةفصوأ اردصموأ ) وىلعف نم لاح (اعج) ردبلا
 مساءارلاو ةدحوملاءابلاب وول -وملاءا امضي (ىرابو)# ةفصل تءنوأ ىبشك ةفصلاكإةودرب دقت فوذ#

 ىذلا ءاوهالاضد ألاقي ىطاشلا لاق لط الل مس اةحوتفملا ملا دب دشتو هل مهملا نيسلا مضإ (ىسب-) ورئاطا
 ربك : (ىراطيس)و ها ناطيشلا طاع هللاعي ىذالاضت أ ىهعوسلا لاقي و ى-هوملا ضرالاو ءاعسلا نيد

 0 ثلا هل_ةنرتضتاهفةيسشلا ماءاراهدعب ودلمهااءاطلا نوع سود .وااءاملا فويل ءهملا نيسلا
 فلق ءاعلاو هزم ل ا ءالا ارسسسكت ( شد -و)ركذرد_دمفاكانوكسوةمدعملا لاذ دلارم 5 : (ىرك ذو

 ادعامف فطاعلا طاقسأب ىراب> ىلع ةةوطعمة عب رالاءنهروثحردصم فورالارخا 1 ءاب اهدعبو هددشما

 فاضمةددشملا ءارلا خف ةوءاغلاو فاكلا مضي (ىرذكسلا) و هل .ةتاروك ذم ا نملاخلا عضومىف (عم) و ىئيثح
 يئابيشلاو هرت_سب وعيطغي ىأ هر فكي هنالثالذب ىمملغتلاعلاطءاعو روفاكلاو ىردكد او ىيطاشلا لاق هيلا
 هتدع ىلع لدي قاقتشالا نال عيمصأ او هلؤالاو ىلاةلا لاق قش نيح علطال هل_هععار هاو هسفنعلطال ل١

 اي ا اس ءاباه دغبة دلك نا هما ) رمدقمربس(لاذك )# ٠ ها

 ا ا 00 12 م) و مهرمأ م ماع طلدخااذا ىلع. ا ىفا اوءقولاعب طالتحخالا نم ىهو حو

 ريسغل) و ب 01 . ىبعع سم لع ( (زعاو)هيلاعم هناضان ءرور تنس فاقلا ديد ثتوةم#عملا نيشلا ضب

 (اهدا)دع هلعااور ود ١ نملاعفت سارا زعتسسالاو زك المخا راسا ود ءلافاضم (هذه) وز ءاب قلعتم

 وع نيعلانو 0 رواغلا متفن(« 0 -نمثدن :أتلا فل ىلا عجرب ريعد ملا فاضملاو مدعمربدش

 ىفىاط اعلا ط اع سأب عال عف ىلل 1ع فوات عمءاعب راو: نيعلارم كو ةز هل امقب(مدلمذ ا رروسا دا ءأ روس

 م)* ءاب رد عرس نعل توكسوم لا درا عنا (ءاللعتو) 4 .لا فاضم(نرعلا) وءالءفأ نملاح( ثم هو

 و2 ني علا نوكسو لوالا ملال اوءافا أ مذ (ذالءف) وءال_فاىلءنافوطءمءاصا ءةوكتءاغلارسك(الاعف

 ةرخ ءاروم ؟ءاعصاقو ءاطهأا ار وءامذار ود نيعلارس ك.(ءالعافو )ءاروء اعود نيعلا ضب (الوعاف) وءاصفرف
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 هلوث( و)ة يناثلا ( د١

 نماواعئةامو) ىلاعت

 عيبا ارلا(وهّنناهلعل ريشا
 هل اود( ود ةيماهشتسا)

 كنب كلتامو) ىلاعت
 ىف بو ىسوسمأب
 ا ةيماهفتسالاام

 ةرور2 تناك اذااهفلأ

 ىلاعت هلوق( وع فر .

 ةرطانف تولعاستن مع)

 ادوار ع
 تفذق )اع واعلصالا

 نيب اقرف (فلالا
 تير ريولتاو ةصاوهتسالا

 دلبيلق (اهنابنا عمتد)
 ارعشو ارث: ( لصالا ىلع)

 ىسدعةءارقك راف

 تولءاستءا ع ةمركعو

 رعشلاو فلالاتاثاب

 ىضر نام لوقك
 هنعدللا

 ما عشا ماف

 نامدف غ ركل 5

 انزو دامرلاك نامدلا و

 فذ _> نأالا عمو
 5 وال اوهفعا الا

 د-وداكيالا تاسبثاو

 نالحالوىأ (اذهاد)
 فذعةساهفتسالاام

 در) ل انينلا
 نت ربغلا ىلع اسكس ١

 لاعت هل او( ىفم_هاوق



 اهناركرهغ4)
 درلاه>و (ةيماهفتسا

 مزاتس مراللا 4
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 موزه
 فذ>-وفاالا زل

 ترث اذاف مزال فلالا

 رجلا ف رح

 مزاللا ىفتنادةذ ف لالا
 وهو مزاللا ىئتنا اذاو

 ىتنادقنفلالافن>

 قتلا ذاوة ساهمت ام
 تثةيماهةةساامز و

 هياو-و ةيماهفتسا

 فلا مدقتامذدؤب
 نالوك و فاثالا

 فلالا حردطف ىر

 امابثاناكتاو دو>أ

 اع تإعدقلا هب ارئاح

 تعنص مواذه تءض

 فدع بود-و ىلعو ها

 تابيثازاحامتافلالا
 تلعفاذاه1 ىف فلالا

 اود تراصاهفلا نال
 اذ عم بيكصرتلاب
 ةماكلاك ام.ترو ريصو

 تهمسشاق ه->اولا

 ات ةضاهفتسالا|م
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 (الوعفم) وريكستلا ىنعععاب ريكو يلب رج انا رنرغلا نكت عمار ئاغلاو سكب (اءلءذ) و عوب ريلا

 0 ادعا_ مف فطاعا اطاةساياها فام ىل لءةفيطءعمةشالاهذهو خوشلاةعا + ءامو.ثم ود نيعلامغب

 قو هل .ذام ىلء وطء مءاغلا مف:(الاع )اذه ىلعذ ها الإ هذ نرم لاح ىدوكلالف بمن( ار

 قاعتم ىدوكمالاق ير لوالاو ها ارخؤ» اتم الاعتوامدةمارب توك مذرلاب خسنلا ضع

 ىسوللا هريدل (اذخأ) وأ دم (ءالعف) وءالعف اءدئاعلاذخأ ىفركت بالاريمكلا ن ملاع اس( ءاقإ زاطم)و ادن

 «العفىلادوعب ه.شرتتهريمض لءاسفلائانو لوعغم الى .مذحنأو ءافلا ثمل“ دو ريغال يعل حب ءالعنوامت ىم

 ءاق قلطم هنوك لاجاذك ذحْأ ءالءفو ر دّقتلاو قالط دالم.ذ ف لالاو

 «ع(دودمااوروصقاا)#* ١
 لح ناو ىلاعت هلوقدح ىلهكت> ودا هرسفي فود لعفن لعاف (مءازو ط رسل ىعم نمتمفرط (اذا) *

 'قلعتم( للفن ه)و هل_.قمس !ىلادوعب هيفرتة سم هلءاقو ضام ه”لعف (ب> وأ سالو لراحسا نبكرسشملا نم

 ,(اذ)د هيفرتتس مهوساو هصفان لءف(ناكو) بح وسال ءعفم(ادضذ) و ءهملافاذم (فراطلا)و بح وتساب

 ريت (فسالك )د :دقرا_مد١ ىلع بح وتسالعاقن مةيلاح لاو هلا فاضم ( ( ريل ) و ريد -حاص ىنهع

 هلا فاضم 00 لا 1 ل ع هريلخ“ افزع .فسالاك كللذورب دقت فود ادم 7

 اذاباو>ىمالاو اداة[ حومم ءلافاذم( (رصق) ورخؤ أدم مم (تو» :) و هعوذ ىلا لوعفملا مساةفاضا نم

 1 رهاط )و توبش قاعت م(سا.ةبإو زّوعاذاباو - هريظخاف هل اوةفءافلاو ىدوكا 1'لوقوءافااب تنرثقا كلذلف

 فوذعادةءلريش ىلوة طلو كت ءافلارسسك“ عقل عسب نيعلا خفوءافل ارس 2( لعفك )* سايقلت عن

 قلو لعف ىلع فوامعمىدوة. .مدوع ءافلا مذ هلعف عسج نيعلا مف رعا هلا صذب (لعفو) لعفك كلذودر دعت

 (ةلعفرز امل ءافلارم نكت (ةلعفك) دلو صوم مسا ىف موهيلا ف اضم(امزو لعفو لعف نم لاخلا عضوماف ( ع

 مهب (ىدلارو فوذع لفي بوصنموأ فرذ نا دتماربخ( وت ) واهرسكت هلعف ىلع فوطعمءافلا مضر

 (قدقسا) إو لوصوم مسا ىهوأ دن, م(امو)«+ب و وصااىشو ةيمدعج لادلا

 ىلع فلالا طاقساب«»_لع نةوقةسالوعفم(فاأ) وهيلافاضم(رخ 1 )وق كساب قاعتم(ىلل_بق)واهتلص

 هلجو ها فرعف ريعلا نملاحىدوكل'لاق ( مك هفرعبقاع:م(هرياغن ىف) و دتبم (دااف رة ةعبد ردا

 طرسشاابلوطدوملاهيشاو تيملالوأ ا دتممةعقاولا ام ريد هريجوا ديلا هل جواد كيل اريل وعفمالءاذدلاب ؛ (فرع)

 (ىذلا)و هيلا فاضم/لءفلا)وردصك كاذو هرب دقت ا مارت( ردص+ *« هريتىفءافلاتعقو

 هلا فاضم (لصو) واد ,قاعتم( زعبع) وىذلا هل صلوعفمالءانيلاب (1ة دي دق) هل جو لعفأل ثعن

 وهوىوعراك ىلعفوطعم ( ى ًاتراكو) ىوعراك كالذو جهر كل .اتاد ياي حر م (توخراكا وز

 داس منءاننع فك اذا يبقلان ءىوعرالاه ود ردت اذاهرسأ ىف ىأت رالاقي ريبدت لا ىنعع ىأرلا نم لعتفا

 نان ؛أح(دماذوريصقاذ )و هلوءفم ىلا لعاشل امس اةذاض نمعيلا فاضم (ريظنلا وأد تبم(مداعلاو)« ىطاشلا

 ارايتاك اذاهفو رح نو دل ء#فلأ | ىتعم نعكملا هلماع ىلع لا.+ !مدقتوادتيملا اربخ ( لعش) و لع ىف ريهذلا نم

 ادتباريحخ لالا ىلعرصقلاب (اخاك رورعشىفارةتسمد.عسوةفر دنو هلو ةب هيلع مظانلا< هناكودانار ورعتو

 ,لةعلااج اواخاك ىلع ف وطعمةرورغال هرصق د ا اوةمدلا لاذلا(اذحلاكوزاجاكك لذو هرب دة” فوذ-ن
 لاقي ولعنلا لاذلاب ءازملا اوعجبشل اهنمر عظب نأ نم هبحاصاركس هزال اد لقعلا يعم هب و اضن سس لاك كل

 كلذ ل قنءاذجر يعمل اف وةناد/ارفاحو ةانش لاف الا لاقي ردعالادع -ىأءازخ ادن اللا , اضنأ ادعال

 نمهبلافاضم بحاصىنعع(ىذ) وأ د -ةبم( رصقو) 35 ةروسكم ءارالاو اخ | نم عاطل اوىطاشلا هلك

 ردقل لماءتوهو هلل اوءدمىدوكا !!لاق(مارار اناطضا زدهيلاع ذةفاضان رو رخ(دما)و هل وجم لا اردصااةءاضا

 يدرج اةماها عزمن !اهالن عفر عضو مو 00 6 .اعز ولوعذمم-اوهوا دةبماريسخ (ع )و

 (فاذ) وأ دابم(سكعلاو )كا جاهبف عمست قاعتمىدوكس!لوةوىدنرلا هذ: وى هلاك لعافلا ماعم

 ىدوك-لاهلافاكا د ملارعحش ( عي ) هلجو عقيب قاعتم
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 كش ا ب سس بج
 «(اددعت ) وةينثت ىلءافطعرخلاب «*(امهعجودودمملاو رود اة لثة مفي 0 (

 ةيفكورب دعما اوامععج نم ل .؟ول_هالاو فاضمنع لوحري.ع 3

 ها !فأض» (رودةم)و هإ_عحا ةرمممقا فوذ<لءفيةيل اوعفملا ىلع بوض:م رش 1 * [ميسوعم اههعج

 هيف“ و دة7قوذ_< طاارلاو روص1# تعلن ىأت ةإ-+جو تطال اريمضولا دسم عراضملعف (ىد“ و

 3 اوعفم ةرورمذ اارصةلاب(اب) و لّوالا هل اوءفمروصةءارخ ىلا مدنا نإ تلا املا وو ءافو ااا

 ثا!لعف(تاك) و طرسش فرح (نا)و ىفاثلا

 رخؤمأدتبم(ىذلا) ومدقم ريش ( ذك ) «تاك ريخ(ايقته) وايةترع قاعتم 4 ةئالثنع) وهنلع هلءقامةلالدإ

 دام نمءاهلااهدئاعوىذلا ةاصربخ اوا د ملا ةاجو سكعلاب وءريخ( هلدأ) و كتم دو ورضال ارصغلاب (انلا) و

 هيلا فاضم (ىتفلا )و نيفططاعتملا نبض رتعم لإ + فوذ < لعفب بوصتموأ فوذ<ادتيم هرب ( وك ) و

 رب ( ىتك ) وىذلا هاصلوعفمالءانبلاب (ليمأ )هل جودماخلاتعن(ىذلا) وىذلا لع فوطعم (دماخلاو)
 فود ةعنوهلا فقاصضمةراشا معبأ (اذ) وفاق: :قلعتم (ريغف ) 5 الا دودرب دعت قوذ< ادم

 (او و١ وني-:ةالدعت «لوعفملا مع راض ولف( باقر وهن كلا ل !ةنمروك ذاااذهريغ ذ 0 هر 1

 فوذد 5 ريشا !تاو> و روصقلاىل لاد "ا عهيفرتة سمهععاو طرم

 ىلاىرعتملا وأن ,مىمأ لعف (اهلوأو) لعاغلا ن ءةيانملا ىلءعوفرملو هالاهلوعفم (فاالا) وى 1| هلوعفم

 لعف (ناك ١ ولوصوم مساق مو اغلا هل اوعفم(ام) ولوالا هاوعفمفلاالا ىلا ةدئاعلا هيدإصتلاءاهلاو نينا

 ءاجملاب (فاأدن) هلو فلاب قاعةممضل ىلع ءانيلاب (لبق) رامىلادوعباهف ركتسماععءار صقان صام

 قاعتم( واو )وهتلص (ءار مص؟ )وأد ةيمى عمال وصوم (امو) + امد[ ماهأل اوهعمو ناكو ناكربخ لوعفمال
 (ام>- وءاسكا ( وهيلافاضمف قرمدلاب ( ءا (ءايلع) وادتبم( و<و )أ دتبملار اريخلو عفمأل ءانملاب ( (امنن) هل دوايتشب

 وري فوذ_ع؟قاعتم( واون) و + ءاسك نمفطاعلا فذ_ءاءاع ىلع ناؤوطعمةر و رمال رمدقلاب
 ءاءلعلاوزمهوأ واون ىنئايحوءاسكو ءاباءوكتو واول ىنث ءار صك ىذااورب دقتلاوواو ىلع فوطعم( زمهوأ) و

 ءانلاب( رك ذ)ةلجولوصوم مسا ىهوميا !فاضم(ام) د( متن ) مد ةملوعفم( ريغو) ءارغص قنعلا ىفةبسع
 ردع قاعتم/ لفن ىلع) وامه د(ذش)هلج وأد_ةنمىعمالوصو» ء(امو) مأ لعف ( عت ) وامة دلو ءفمال

 (فذحاو) + لقن ىلعرصقذش ىذا ورك ذىذلا ريد محو رب دقنلاوايتبملارردتلوغفمال ءانبلاب (رصق) هلو

 لوعفم(ام)وهنلا فاضم(ىنئ لا) وعجل تءن(دح ىلع ) وفذدح- اب ناقل م“ عج رود مان م) وسمأ لع
 5 10 2( ةلدوالمك -: قاعتم (ةب) و ىه»الوضوم وقو كو

 ىلا د ىف ناك مج فروصف لان مفذددحاورب دوتل اوىالط دال فلالاو اوروصة لا ىلادوعب هبفرتت سمرب ب5

 قب قبأنء صأز زمسهلا عطقب(قيأ)وقبابمد_ةملوعفم م « رودقاهب لمكت يذلا فرخلا
 مسااموا ارعشع قاعتم لعل وىدوك-1ا هل ضرعت» موقد لءاقن موأ | حفلا نم لاح ىب طاشاالاق (ارعشم) و

 تل ست ءاهلاو ل رمدلا لعذ (هتعجح) و طرم فرح (تاو)امه]_دلوعفمالءاثبلاب (فذ-) 0

 دودمملاو روصقملا لعشلاةلاممفلالاب متتخملا مسالاىلا هاعج رولو ىطاشلا وىدوك-ا هلاق روصقملاىلا ةدئاع
 هلصو لا لذ :اعماكالثلانيعلا لا لاو هل وة عمشل ىءالا قلطم لا او اكصت اه_ععجوة جركل اىف هلوق قباطو
 صأ لعف(بلقا) و تاقاب مدقم لوعفم (فلالاف)« ءان ىلع فوطعم(فلآ وا تعم قاعتم 0 لك
 باو> هلوهعموت قا هل جوال ةبقاعتم( هنن !اىف) و هلوعفمىلا فاضءعونال نيبم قاطفل اوعفم (املق) و
 ككاو (ىذ) وهيلع مدةمنمزلاب لو ,آلوعفم(ءابو) هب هيلع مدت ا هلوعم ىلععا 2 ككل دلو طرم كلا

 نمزلال اوعفم (هيحت ودل ثلا نوذلاب دك مرسأ لعف (نمزلآ )وهلا ىذةفاضاب رور(ماتلا) ميلا فاشم

 فاضم(نيعلا) وه.يلعمدشم لا بلو لوعفم(ملا كلاو) ةءانىهةلعد ذك ث عكر دصمة مخ" لاو ىتاثلا

 داؤلا فاصو تلقلارهاطك هي وىلع ةبت الاةهه_ثااةف_صااًةفاضانمهيلا
 ةزمهلاب نينث اىلاىدمت لا لان آنمسأ لغف (لذأ ًا)وثالثلانملاحمام“ا) دملاسا!نملدب (قالثلا) و
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 ةلوصوملااذ عما هيكرت
 اوشحاهذلا عوتف

 م لوصوملاةرو ريصل
 د>اولا ئذلاك هداص

 ةركت) سمانا )و١

 ىلاةح اتت ريغ( ةمان

 فى عقاو(كلذوز ةعص

 للك ف (عضاو» ةثالُث

 ركذي فال امهنم

 باب ةعقاولا اهدخا

 دو م

 لوااف ( لعفوأ مسا

 ىلاعت هلوق (و-)

 (قاشلاو
 ا مأ) هلوقك

 0 0 11 اىفاش

 لعلنا هب وصخمتمأن

 اهدع ع ةواذا س

 ىهامعتف)

 قرا ريمغالزييملا

 ةيلعاشلا ىلعع وفرملا مذ

 ىف حدااب صوصخملا»
 روك ذلوالالاثملا
 لاثا ا ىفو ىه أش منىأ

 لعفلا وود للا
 ىأ)هت ههص لدعاقلاو

 هنعمص ا ا

 ىلع لاوالا ف فالحل او

 ةيناثا ا فولاوقأةثالث
 اهتكرت لا فاء رسع

 عضو اول طالا فوخ
 ذاوملا نم (قاثلا

 اذا( مها وق)ةثالثل ٍإ

 ىف ةغلايملا اودارأ



 ىناز لعفنمراثك الا

 نارمذ (لعفأثأاع

 هيةفاعتم نمو فوذعت

 ىعع ةمان ةركسنامو

 فاهتا_طونأو سأ
 امام لديرح 17

 ند قول _هىلا ىأ)

 وهز مالا نال ذو ( أ
 (اذكو ازد لعف

 نءاو ىئاريسلا معز 3

 نباام_وعبتو فورخ
 هيوسس نع ه2: و كلام

 ٍىع ةمانةفرعم امنأ
 أدتبما متاصوناورمالا
 هلل اود ريش فراظلاو

 صالا نهى اىأ تابت

 لوالاواذكواذك ىلعف
 هنال (كلذو) رهظأ
 لثمةغااملا لبس ىلع)

 (ل*نءناسنالا قلخ
 هتغلابمل ناسنالا لع

 قول_ةهناكةلعلا
 هدلع) كأ هدب و واهتم

 ل-ءقو نول: تالف
 ريجة غلب نيطلا لعلا

 حارس اف فصل هوو

 م كلذ تايداعسسثتناي

 ةغالا ءالعرتع تنك

 (ثلاثلا) عضوملا(و)

 بممتلا) اهرخآ وهو

 اف(اديزنس>أ اموحن
 امو ادةمةمانةركست

 ا[

 هلوعفمىلارد_فلاةفاضا نمه«يلا فاض م(نيع) ولوالا هل اوعةمملاسلا نا مدقتو ىناثلا لثأ لوعأم (عابتا) و

 (لك-ش) لج وىمسالوموماموعابتاب قاعتم(ا؟) ويفاثلاعابتالوعفس (هءاف) و هلعاق فذ دءبلوالا

 رح فرخ رورهملادئاعاافذدو هن لكم اعرب د_ةئااوفوذ_2رثاعلاو امداد لروح ىنعع لوءفمالءانمااب

 لثأ ةريسفب رعقم لعن لوم لال ايد وكساال ودو ليلقوأ ذاث قاعتملا ف اههنالتحا عم هلثعل اوصوملا

 لافاني _ةئالدعتم لأ نأاولؤأ هو و نمرافأ فما تعنئالثلاو ىنعم هلعاف ىلا فاضملعاف مساوهو

 مدقتاذا ةنرعااتعننا اهئلاثو ىنعم هلعافا قاؤاال لعافلا مسانأ اهسناثو رامضالاىلاةساسالف ىطاشلا

 نك اس )و طرد فرح (نا)و# كلامنب اهبلع صناك اءنالالد, توعاملاب رعأو لما وعلا بسك برع أ ماع

 ةلاثلا-(امةةخ) وفوذع هباو-و طرشلا لعف(ادب) ومساىلءدئاعلاادب لعافنمنالاع (!:ّؤمْيعلا

 ةعبارلاس ىب وفوذ-_<:هقاعتموام:ة#ىلع فوطعم(ادرعوأ) د امن:ععقلعتم (ءاملاب) وادب لعاف نم

 ءءافعابععابتا هلن أذ فعاض مريغابع ادر<هوأءاتلاي اهتم اةنؤمنيعلا نكاسلا مسالا ادبنارب رةئلاوةفوذد

عجلار او- ىفد_.ةهنافاثنؤم هلوقالا عابت الار اوس فدو.ةلاوحالا هذه عج وهب لكسشاع
 ءاّدلاو فلالاب 

 (ىلاثلا) و هءفرتت بم هل ءاف و أ لعفةددشملا فاكسا امسكت ( نكس وز * لماتماف عابتالازا اوجهنعع رفثا ا

 .هيلافاضم( مغلا) وهلا ىلاتلاةفاضابهرح زودع وىد وك-ل1لاق ىلا: !لوعفم بصالاب ) ريغ وهلوعفم

 قيقحت فرح (دفر وار ورب مدةملوعفم (الكذ) هذهذع قاعتم(عتذلاب) و نكس ىلع فولععم (هفذخنوأ)
 (و<) داوعنملوءفم(عابتا) وبرعللر يملا و لعافو لعف(اوعنمو)# ةاحتللريمضلارلءافولعف (اودر) و
 / ه رعب وةدحوملاءاملانوكسوى اًرلاممضب (ةبد رد)هبلاوحتةفاضاب رور<ثلاذلا رسك (ةورذ)و هيلا فاضم

 فاضمرب دة7ىلءع«لا فا ممل ارسكب (هدرخ) و لعافولعف( رسك ذشو)ةورذ لع فوطعم تحت هانم ءاب

 اضن ةمزلاوهريفغودسأنمداص: ام دئاصل اهرذع ةرذحةسسزلاو هالعأ جدل اةورذو ةو رخ وغرب دقتلاو

 هلاق ءاثقلا نمةريغصلا ىهوأ عابسلاو بلكلا داووهوو رجلا ىثنأتوكت تأزو< ةوردلاو ءاملااهولعب الّينارلا

 ةلجو ىمتنابقاعنتم (سانال) و فطع فح ( وأ )وامةلد(هتمدق) هل وهيلافاضملوصوممسا(ام) و

 نيد ادديملا طسونوةلوافاضموادرفمرمكتا عقر ثيلا اذهىذ ادةما اريح ىلءةفوطعم مسن | ىتعع (ىمينا)

 لكدلاو وأب درفملا ىلءةلجلا فطعولةالاريصخأتو رثك الا دقو صعب لءاهضعا رايدخالا فطعو راالا

 روئنملامالكلا ىف ءاءىذلاوهردانااوسانالىةناوأرارططاوذوأر دان هتمدق ىذإاريغو تدل ارب دقتو زئاح

 هيطعب ام ىلع هيماك-:ل تزولا الواو نزولا ةر ورضا «ثلاىفءاجامراراطضاوذو هتلوا هءاعى ببالك عا ردالمأو

 *( ع كلا عدح)# ىطاشلا هله برعلا ضع نا ةغا ناكات هود سان “ال ىذا ىذإاو سا.

 فاطع فرح ( تعز وني-علا نوكسوءافل ار. هسكب ( هإ_عف) و فطع فرحان مب" ( غ) هنيعلامضوةزمهلا

 ةلعفأ ىلع ةفوطعمةثالثلا ناز رالاوةزهولا فب (لاعفأ ( وفيفذال جهفلاب تكرح وق رهلاثيناةللءاتلاو

 ىذرو أ دتبم( ضب و)«هيلا فاضم( لد وهيلع فطعامو ا دتمأ اريخ(عوج)و لعفأ نمفط اعلاىفدع

 ىطاشلالاقو ىدوكللا هلاق ضفادلاعزنببوص:م(اعضو) وق. قاعتم(: راك )وهيلافاضم ةراثا معا

 عج ميل امضي( ل-> راك ) وضءب رمد( ىنن) لجو فوذعتجسقو ها عضوا ذى لاما عضوم ىف ردصم

 فوذةهةاعتمو هريدش (ءاح) هاج وأ دقيم(سكعلاو) فود ادة مرب_دخ مل انوكسو ءارلارس كلر

 ءايواولا بلة: لعاىوفص هإ_صأ ءال ل اةرذعلا ىهوةافص عجب ءاقلاريسكو هل + هما داصلا مضب (ىصلاك (و

 ةعب رالانازوالا هذه ضعب وتدبلارب دقو فوذحمادةءلريخ هنا ىلء مفر بارعالا نمهعضومو ةريسك ةمضلاو
 لمعتسملاءالذو عضولا او لامعتسالا قءاس سكعااو لح راكعض ,وأاثال ذو لامعتسالاو م ضولا ىف: رك ىقا دق

 نألامعتسالاو رخ“ الاي ءانغتسا نسءانبلا أ عضت مل برعلان وكس نأ عض ولام .ة-نأ قرغلاو قصلاك
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 انا

 ليهستل! ف ناعونلاو ىطاشلا هلاقرخ الابامه دنع عضاوملا ضعب ف تنغتسامك-اواعماه ,تعضو نوكست
 عضومف(عحص)ةلسجبو لعف نملاح(اسا) و مدةمربحن فوذعجق قاعتم نيعلا توكسوءاغل ا متن ( لعفلا) وب

 1 ءمنيعلا مضوةزههل ١ جف (لعف 0 وهنيع تدع ل مالا او لعاغلا نع ل اوعزيك (انمع) وامءالثعت بصأ

 لوءفء(اضن 1( درعا للا نمالا (انعس از ودلع مدخلا ناقل لوتعلا ووو (ىعاب رالو) رتثؤم

 لعفلاعج ىله < لعفأ تيبلارب دقو لعذ اريح افو ذ تل ء ع ىلءةفوطعملو ءفملل ءاثملاب ( (لعع) هلجو قلاعم

 فود < هياو>و ط رمش لعف ( تاك )و طرم“ فرح (تا) ءا<-اىاب رالاع اضن لع ونيسعلا عصا
 ىلع فوطع ءلاذلارم 1 «( عار ذلاو) ناكر ري-تنيعلاخ 35 (قانعلاك واب رلاىلا دوعن اف رثتسم ناك مساو

 ناك مسا نملالا عض وم ىفوأ فالملا نماهفام, تلا نماهفال فاك اب ىاعتم(دمف) وقانعلا

 مسا ى هو ه-لافاضء(ام) و دنس( ىغو] عال قاسم (فرحالا) ود ىلع نافواععم (دعوشبنأت و

 نمءاهلااهسلا دئاعلاوامةلصهريدشو لعفأ اولعف ًاريخ (در طم) ودرطعقاعتم (هنش)وأد" ام( لعفأ) ولوصوم

 قاعتم الثا نمىدوكملالاقو ٌدالثلا نملاح (اسع+ا) وه. فرت .-لادرطم ل عاف نملاح (قالثلا نم) وهف
 بودنم (اهلاغو)# ريغربخ(درب )وإ_جودريب قا «ةمةزمهلا خف: (لاعفاب ) ولوسوملانملاحا-ة«اودراع#
 نرعلا ريعذل او هانغأ لعاقنيعلا نوكسوءافلارسك (العف) ولوعغ هولعف ( مهانغأ ) و ضفاحلا عزنب
 اد_ةيمرب(ثادر ه)وفوذ_تادأ ا مملوك ) ومهأ.: غاب قاعتم نيعلا هنو عاغلا مطب (لعنف)و

 داصلا مضردرصلاو تادرم م:رهدرم عدت ملوتك ,كاذؤر دخلا ءمهاوقك هلوةملجلاو اذا فوذ<

 نملاح( دكلومم» .الثات دع( ىابررك ذم) و تيبلارخ 1 رطاب قلعتم ( م« ىف ) ه«رااط مسا ءارلا مه ةوي]ىهملا

 ادام نءلارسكر ةزههلا متشب (ةلعفأ )ودا اتعن نوكي نأ له وع ءلا فاضم (تلان والان تعنوأ مسا

 نأ لمص و ئدركلالاف هل _عفاربخ/ د 'رطا) ل - -جونر الريب ةلاودرطاب زاعتم(مهتع) رفاضءر لقت ىلع

 هنوك لاح ىف هلعفأ ىعاب رمسافوبدقتل او رارقتسالاىف رتتملاريمضلا نملا +لا عضوم ىف درط اومسا ف توك
 عابر رك ذممءا فب ,رعلانعدرط !دقوإ_عفآنز ولالا ىلءتدبلارب دقتو ها رهط !لّوالاو «.فادرطم
 “6 ١ (لاعف فز ورع نز و ىلع ةدئاعىهو هلوء- فم هيئءإ ها ءاهلاو صأ لعفىازلا 0 لاو« ثااثث دع

 0 طاشلا لاف :نثلاب ( ىحاصم) واهب لاعف ىلع فوطعمءاقل امسك( :(لاعفوأ )همْزلاب قلعتم ءاغلا

 ا تي بوءاغلامذكد(لعف) « تدعضا ىلع فوطعم (لالعاوأ) وابل تا( تقاعس ونيلاثملا

 نوكسوءافلاريسك,( هلعفو) رجسأ ىلعفوطعم(ارجو)هيلا فاضمةرورضال فرصلاب (رجأ )وهرمخ ( وذا ) و

 ىردعراضملوعغمالءانبلاب (ىردب ) و ىرد.:قلعتم(لةنن) و ىردب ناثلوعفم(اعج) وأد تيم نيعلا

 ىردب ل عفورب دةتلاو هلع ةريخ هاج او ىفاثلا مدقتو هسيف ةريتسم لالا هلوعفم لعافلا تثانو نينثالىدعتاا
 مسمالتعف ( عاب د) هررخ مل ادع ,منيعلاو :ءاغلا مضي ( لعفو) «ىدوكسملابار ءالماحاذهلةنباعج

 د رلعاف بت انوداتءنلوعفهال ءاذ ملاب (دب ٌزدق)ةل+وةيحاصمالءاملاو هتان ثعنوأ مسا نملاح(دع)و

 3 م(دقف) اجود ةفب مدقملوعفم (الالعا) وهيلا فاضم( مال) ودي رب قاع ه(لبق) ودمىلادوعا فركة سم

 امف لماعااو ىدوكملالاقةيفرط هد رد_صم(امو)د مالت عن ماللا ىلا دئاعلا «_فرت سا لعافلاو لعفلا

 ءانبلاب (فعاضبإ) و مزحو ىف رح (مل)و ىسهتن  هلبق تيبلاىف ارب عقاولا مسالا هبقاعتي ىذلارارغتسالا
 (فاالا) وفعاضلعافلا نعةناخاا ىلع عوذ ص( وذ) و فءاضد»قاعتم (مءالاف) دملن مو ز<لوعنمال
 فلالا ىذةفعاضم معة دمالالعاة دقافمال لمة دئاز د مس>اصمىعاب رمسالتءأث لعفورب دق: اودبلا فاضم

 ناثلوعفم ىدوكم ا لاو فرع ىفري_)!نملاح (اعج) وادتبمنيسعلا خفوعافا امذب (لعفو) معالاف
 فرعل ايناثالوءغمالالا-فرعالتعف مطانلالو5نمةفرعملاو ةركسنلا باب ىفالثعم برعأ هنآ ءنعرم دقو فرعا
 توكل تأز وعوىد ك١ لافاعمدع قاعتمنيعلا ن روكسوءاقلا مضي (هلعفلا) ونينثالاىدعت.الفرعنال

 فوطعم( وو )هب ةلعفلاعج فرع لعفؤرب د_هتلاو لعفرتتلوعفمالءانبلاب ( فرع و ىنهتنا فرعباقاعتم

 ْئش ىأ اهريخ هدعب

 لوةلااذهو أدب رندح

 نوجو هن ويس لو ةوه
 توكلت نأ سءحالا

 نورك نو ةاوسوم
 اهدغتاموةصقان ةركد
 146 ةعضاوأ هلص

 ردقم ايوجو فوذ<“
 تنه دو هوكشو مسظعل

 هب و ردنا و ءارفلا

 امو ةيماهفتسا امنا ىلا

 سداساا (و)اهربخاهدع
 ةدصل (ةفوصوم# ركنا

 ىأ(مهلوتك ) هدعب
 ايي ترم) برعلا

 ت7

 ىنب ىأ (كل بم
 ىأ (هنمد) كال بدعم

 ةركنامعوسقو نمو

 هيلاق لوةقةفوصوم

 جانزلاو شاملا
 م ىرشخزلاو

 ةركش اف (تعنصام

 0 0و ناسف

 ىف منعأ) اهتفسص

 07 هن 0( ةعاشلال

 دنع (ادبز 0 ند م

 يد نسسفحالا

 ةثعأ) هاما
 نس> هني فوسصوم
 وهوربهلا ف ذخ (اديز
 0 مده اكمظع

 ةركلن) عباسلا 6



 ةرك 0

 عد وع 0 وأ مع انج 1

 ىلاعت هلوقوحن "والا

 برءلاىا (مهاوةو)

 عدخ امرهالا) ءايزلاك

 !ه دقاق ذغلأ ريد

 قساولوالاىف (الثم

 قة-كاابةلوؤم ىناثلا

 قاغلاب ال ثم ىأ ١

 ةض وعل (ةراعجلا

 عدا مظع صالو)

 مساريصقو ( هفنآر يصق

 نباريصقوهو لحر
 ىخعال ١ لبس تحاص

 هّتصقو شراالا ةعرد

 0 ءأي , زلا عمةروهشم

 اهلستق ىل-ع لاثحا

 (وسن) ثلاثلا(د)
 (اًمابريضءتب رض هلوق

 برمضلا نهاعون ىأ

 لءقوز ناكعون ىأ نم
 عضاوماهدهىف (امثا

 عضومال فرح ١ الثلا

 ىلعةبنم ةدئاز(اهل

 ودولاب قئالمصو
 ضوعا متدايز نالىلوأ

 كلام نءاهلأق مهمالك

 (و) ليهستلا رشف
 ةيفرح) ىئاثلابرضاا

 تا بيببببيييجبيحيحيححيحييحيبيبب سس سس
 ارسك (لعف) و مدةهريسض ني علا نوكسوفافلا كب( ةلعفلو )هءلا فاضمفاكسلا مشب( ىربك )وتلف ىلع

 0 د ل د4 لبا 11190070 اا اطاط قالا فنا

 ريسغةلاوع ىحلعاف (هعج) وع راضهلعف(ءىحإ وانهىلب اهب فرح ( فوز )رخؤمأ دأب .هنيعلا هفو هاف

 لاقومعم قاعتمنيعلا عتذوءاغلا مضي( لعف ىلع) و نزولا ةدارا ىلءريمضلاريك ذيوةلعقىلادوعا<.: !!فاضألا

 نوكينأزو<الوذار 529 اهل واع لعب قاعتمىدوكملالاق( رع ىف)*ءىبع:قاعتمىذوك.ملا
 لوبهعم ا ناب هنعبا ع و فاضل ا لقا مف ةلم_ءبالهبلا فا خاارىبع ها وذهيا!فاضم هنالدار طاباةلعتم

 هبسيلا فاضم (دار طا) و مدمربتسدن( وذ)وهملافا ام (م ار)دةر ورضا لختف -م-الوف سو: ف فرط

 هبلافاذم (لماك و عاش لعان( ا ( هلعت) و

 (ليتقك )وهرب؛- ( فصول)و أ دشبمرم هغلاونمعلانو كسوعافلا خف: ( ىلعفو ) «لماك ىلع فواطع# ( هلك)

 نيمشن قلعتم(هبإ قدم .ا عناق رامعف(تيمو لاهو )أ دتبم ىراوهل اوى دوكسلالأق (ن نهرو) فوذحثا د: لرب

 نأ نشب دىدوكملا لاق ثهيلع فامءاموادنب دى ارم قيعح عك ( (نرق) او راوكنملا عن جلا ىلا :دئاعدبقءاهلاو

 عود جاو
 قيود انذالا اذه ىأ . نة هبتدمو هلوقو لاق ثدح طوق تددف ع نعرم+خ محم اريسكذ «نةنأآىطاشلا در هاطو أ

 لاو دحاولان ءهبرب-ةعزمملاح وتفملانةنافنينثان مرثك نار وكما قف نش طيضا

 نيعلانوكسوءافلامذب(لعفل) و ها لم م32 نإنءلا كارو رح كلاظو نمزاذه لعف .ها جلااذمب
 همالتد لصالاو لءافلا نع لوك زم .ع(امآل) رامم“اتعن ( مد )هلجولعفن هلاح(ا؟-ا) ومد ةمرعد

 (عضولاو) ماللا ح تاىوسأ هنوكل اح لعفا ثباثةلعفو رب دقتلاو اورخؤمأ دي منيعلا خذ وءافلا ريك  (هلعف) و

 ل3ةىلع وطعم ءافلارسكت( لعفد) هللةب قاعت ةمءاقلا متذب (لغفىف) و هيلا فاضا!نءفاخ لو أ تنم
 لوعفم ءاهلاو ١ اا داب يفتش ل عاوو نص اميل شق [(هللذ )و هنلع قواظعملاو فوطعملا ىفةنك اسنيعلاو

 هلعج ىأ لعفو لعفف هلق عج لاةنرعلا عضوورت حم يسفر ا ىلع هل ءذ ىلا دوعت هن

 لعاق ىلع فوطعم ( هلءافوز هريتنيعل ارم كب (لعافل)و أ دتبمةددشا !نيعلا هذوع افلامضب(لعفو) « اليلق

 نع فوامعم ( هلذاعو) هيلا فاضم(لذاع) وفوذادةءارعدت (وعغ) وهلءاقو 0 (نيفصد)و

 كد _ثنوءافأا من مضب (لاععلا ] ونيعاادب دشن: لعق ىلا وعل <. لا فاضملاريوذل او مدل_هعمرد ( هوز < لذاع

 يدشن (ارك ذا ةل-جولودوممساافوةلثامملا ى_عمنماهجفاس! لثعقلعتم (اف ) ورخؤم مآر_:مزنيعلا

 قالط اال ف االاو لعافلا نعنئانا ارك ذفرتتتملاريككأ اهلا دئاعلاو امذإ_صلوعفمالءانب ل را

 (اردن)هل-ودلعاشلا بنان نءلوخزي.ع(امال)و 1 اردن قاعتم (لعم ا ىف) واد_تبم ةراشا 17 (تاذو)

 مب ( ةلعفو )لوأ اد: بويع انإكتو ءاقلا حقد 2 تاذىلاةد.'اع ةيتثتريهكاردنفل ًاوناذرع_

 ,(لاعف) و لعت ىلع فوط عماضدأ نيعل| توكس وغاغلا

 امو قبقلعتم (ابذ) وا عفىلا دوه, ..فرنت#بم هلءافوضامرلعف فاننا عب (لقو) لّوالارب_دمري_تو

 امّيِإ_طولجلاوسكعلابود 0 )١/ واد: 0 ونيعلا ايلا ةلغذو لءعف ىلع ةءقاو ىج«١لودود

 وأ 13 ةفنرغلا و ءافلا مشن ؛ (ل_ةقو) ام « امنملاطا ع_ضومف لسع وهنيع قءاهلا اهلا دئاعلاو

 || (ام) ولوالار يس هريس وهو خوان ادي مءاقلارستكلا «(لاعن)ومدةفرم+ (هل) و ا (اضأ)و

 رخؤم اهمسا (لالتعا) واهم“ اىل ءامدقم نكي ربخ (ههالقزو موزختو مزاج (ناكيل) اهي ودسحت را

 اه هربا (اذعضم) ولعفللاد :وعناجق ريد سماها اوامجامثاب نكم. ىلعف دوطعم فكان اونلا فدع (ك دأ)*

 فاضعإ(انلا )ورخؤمادتبم باص ىنعع(وذ) و هيلا فاضمنيسعا اوعافلا مخدب(لعف) ومدةمرب> ( للثمد)
 فاضمنيعلا نوكسو مءاشاا مضي ( لعف) دان( ووذ ىلع فواطع .نيعلا نوكسوءافلار ب( لعفر) هيلا

 ذل عن .عفافوإ * لعف لم لعف عم لعفوءالاوذو رب دهدلاو لمعت , لبق نمرعأ ءاماا متن (ليقاف)<- هلا

 زهوىاثل ادد اري (اهسهل 0 و 1 ل تيار

 6 همقرت» 1 ا صاع روز ودسلا فاتن (لدافإو هل يعف نملاح(فصو) و درو قاع :منيعاارم كو

 00 ختم هلعاقو ضاع ذ(در طا وقاطملوعذم( اذن ) ودرطاب تاقاعتم يشن 1ىئلاذك د كد

 همك
.ِ 

7 
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 مصب (انالعف ىلعوأ) انالغف ىلءفوطعم (يئتأوأ )و فصولثعننيعلا نوكعوداغلا هت 3 4 العفىلغ)و

 فلالاو ةدايزلا اوة.لعا فرضا !نمتاعو: أي العفوأت العذو انالعذ لغح وهن ط نوال يلا هر ءافلا

 ىازلا فب (همزلاو)خؤمأ دتيمنيعلانوكسوءاغلا مضي (ةنالعف) ومدةم ربحت ( هلةمو) ب قالط )الاهم
 (ةليوطو) هيلا فاضم(ىلب وط) وهمزلا,قلعتم( ود ف) ولاعن ىلا دوعث هلوءفم هيل هتلاءاهلاو سصأ لغف
 ماعلا (لودشد دز « عابش االءاب ءلاورصالابا وج ةورك هااامو ةااغاتاأب , ( ىف" زول وبظ ىلىءفوطعف

 ةركذ : هناللعفل تعئال قوزحثادةبمرمحخ( و ) وأ كم هم نيعأ رسم كوعافلا تش.( لعف ) وصخ قاعتم نيقلاو

 0 (ايلاع) و لءفرست لوعفمالءانملاب (صخم )ةلجوهيلا فاضم(دبك ) ونزولا ىلعةلغلابةفر عمل عفو

 لوعف ىلا دوعب هفرل: بم هل ءاقو عام لعف (ذرطن) ودر طين قلعتم ( كاذك ( وضعيف رت ماريمغلا نم

 ةرورضالرسصةلاب (افلا) ولعف نمنالاس( قاطماه«ا) و درطيب قلعتمنيعلانوكسوءافلا ثياثثب (لعففز *

 ريع او لوالارع_ةلمج او فرذعنادتسريخ( هل) وأ دتيمىدوكل!لاقنيعلاوءاذلا هش (لعفو) هدلا فاضم
 ىلا رئاع هفريمغلاو فذحالو لعق نءاربخ هل نوكي نأ لمت ولوغف هل _ءنو هر دة: لوالا ىلءدثاع هلف

 ل_هفىلق افوامعم لعف توك نأ لت هو ” لوعذ لع عم ىلا تادرفأ انمىأ لوعفل لءفو رب دقثلاو لوعف

 دلل | مثيقتوكمذ نالعق لاعفالو هللة ع ال ام لعفرك ذدتعمالك ا متدقنوكيو هذ نع عاهة: :م هلولرالا

 ىطاشلالافو ها نا او خأو تا .ةفو ىتةوحت نالعف ىلع ل ف ع.ب-ءاجدقو العنف ىلع عنجلا ف لاعفولغن

 نألمتح لا تادعب عض زوما اذهىفق.ةَمااوهاذهولوعفاتداث لعفولاق هناك ل ا مج 00

 (لاعفللو) ها تالعءف للعم ااك لا اد !مثلوعذ ىلع متد_ةمالكلا ناكر نال _هف مح ىلااعجلا ارذوك 8

 ضاملعف(عاشو) +هربخ(لصح )هل وأ دتيمنيعلان روكسوءافلارسكت ( تالعف) و لص قلعتمءاغل امن

 (ام)ولاع( عم) وتو> ىلع فوطعم( عامو) عاشب قاعتم (تو>ف)و نالعفىلا دوعب هدفرتت مريع هل ءافو

 ىهاضلءافامىلا دئاعلاو امة إصلوعاملاو لعافلاو لعفلا نم (اههاهاض) اجو ى ع« 'لوصو هوهوغملا فام
 (لتد) عاوذأ هل ةالهعجوواوهنيعو ضرالا نمىوت.ىلاعاقلاو عاقو توح ىلع د ئاعة ين: لاريمضوهبفرتتسالا

 نيسعلاتوكش .وءاقلا حقي (العفو) * لعب قاعتم (اهه ريسغفف) ونال عذىلادوعب « ,فركتسم هل ءافو ضام لعف

 اههتشد (لعفد) نيعلا ؟وءافلا تف :(الب .هفو )الع ف نملاح(اسغغ1) و تيبلاوخ 1 ١ ىلعشت مدقملوعفم

 حتفد لعف ن هلاح(ريغ) وةعي د رةغا ىلع بصنل ا ىفىلالا ىذد# لعف ىلع فقوو تدبلا لوأ لءقىلع نافو طعم

 ىفعملا ف هعوفصىلالوعفملا مساةفاضا نمهنل !لعملاةفاضابرو رش( نيعلا ( وفاضم(لعم) ونيعلاؤءافلا

 ر , دةةومرمحخ( لمت )هل وأ دتبمنيعلا نوكسرءافلا مضب (تالعف ) وهن فودوم اريمكىلا هدانسألن وح دع

 رب( ع ركب 9 « ةرورضألا دثيملا ىلع ىلعفلارنلتا ل وهعممدّمذنيعلا ل عمريغ هنوك لاح لج” ثالعفو تدبلا

 ى(اذك ورتنومأ دتبمةر درضال روضة نيعلا تاو ءالازبطب (العف) و مي رك ىلع فوطعم (ل.ذشو) مالم
 ريمضا ملا دثاعل اوامهله (امهاهاض) هل ولوسوهرمسااموالعدت قاعتم (ان) والعط ىناثلالوهذملا مض وأ

 لعف(العج) و قيقحت فرح(دق) ولن رع وع رك ىلادئاع#. هل ويهتم طعاعلا لعع وراسل هاض قرعة سم

 ه«بقفقلالا اولءافلان ءةيانذلا ىلع عوف ص ه.ؤرتتسسمريمضلؤالا هل اوعفمون نيب :ال دعتمل اوعفمال يم ضام

 فاموتلك ا ااهكرتو ز هلا ةاهابضأ اوتالذك الخ واسعر 5 ىهاض ىذال ءالعذ لعد دقو ر دقةتلاو ىالط لال

 نيعلا هكوءافلا تن وكسو: مهلا عفن (ءالعفأ )وباب قاعتم(هنع) وضاملعذ (بان دز « زمهريغب مافنلا

 ىلءف ذوطعم( فعضموؤ) لعافلا بنان نعلو<تريع (امال) واضن نان قاعتم (لعااف) وبأن لع اقدملان و
 فم :ريسدخوا ديما هل وادتء اري ىاقلا مشب(لق) ةلجوهبلا فاضم( كاذ) وأدت ه( ري ريغد) لعمل

 قدم اوامهفنيعاا ارسكب ( ءالعافر لعافد) ردت( ليو ودل رضا ضرمملاو عار ؟(لعاوف)+

 ) ١1 - يالملانرغ (

 م تا

 عاشب قاذتم(فصوف) و اًض ؟لاعنىلا عجر ريعد هلعافو ضام ل _هف (غاش د 5 اذنأ ١ لاعذ ىكاذ وعل ه3

 هسلاوعةناضان رو در( لهاك زوهدلافاضم(ود) و ]_بقامتلا> (م) ولعاوف ىلع نافواعمىاثأ

 لالا (ةتاههحوأ و

 اهاوتدف لمعتفةيذان)

 لع ةيعسالا للا ىلع
 مسالا عفرتف (سيل
 ةغاف ريا بصاتو

 هلوت(و نييزاخلا
 2 رس اذ هام ىلاعت

 ىناثلاو)ممتاهمأ نهام
 ةيسبق رطإ ريغ هن ردصم

 ا_ى)ىلاعت هل وق( وع

 (باسحلا مون اوسأ
 ايهتلص عم ام كلمستف

 0 ىأ) ردع6
 باس ا مونىأ ١ (هايا

 هن نردصم) ثلاثلا( د)

 (ى<) ةينامز (ةيفرط
 (ا.>تمدام) ىلاعن هل اود

 لوو وةدملا نع بونتف
 ىاودةدمىأرد_صع

 ريغ ةيفرط عقتالوابح
 هلوق وَ ل ردسمم

 مهلءاضأ الك ىلاعت

 رد#ملاتامزلافهمف اوم

 تقولكىأرورعانه

 اقرط ىمسال رو رحلاو

 عيبارلا (و) احالطصا
 ُ لمعلا ن 5 ةفاك)

 ماسق أ ةثالثىلع كلذ
 لم نع ةفاك )لالا

 ل_عافلاف (ع-فرلا

 رار-اوهو (هل ودك (

 أسما بطاخع



 ثتاوطاف تدد_سص]
 الق ر دودصأ ١

 دوددلالوط ىلعلاصو

 مودي
 لدعم [ضاملعذ لف
 نع هلةفاكامو) الا

 لاصوام أو لءافل!بلط

 (فوذلعشب لعافووف
 لعفلاءرسسفي) اب وجو

 (مودي وهورو5 ذملا
 لاصو مودي[ رب دوتلاو

 ومان اد ىلع مودي
 لاصو نوكمالو) كله

 مودي هرم سدو (ًادتبم
 فوفكملا لعنلانال)
 لد ديال لعافلا بلط نع

 0 لجلا ىلعالا

 فرحى رحب ىرحأ هنال

 لوةباأت كلوةذىنلا

 دب زلو_ةيامىنععديز
 حرش كلام نيا لاق
 نأ تاقناف ليهستلا
 لعافالتلق الق لعاف
 هلدبال لعشل تاق تاق هل

 لوقأ تلق لعافنم

 ري_غىفنكللوهبجو؟
 ناف فوفكملا لعفلا

 تاقرياظن الذل لهتا5

 هلوةكدك العقلا معن

 َن روةحاللاانأ كا دع

 لوذال لعءاقنو ة-اللاق

 هلاق ناثال لعافالو

 ا

 ى) ولعاوذىلا دوعن هيفرك: م لءافو ضاملعف (ذشو) لداك ىلعتافوامعم ( هلءافولهاسر شئاحو) *
 لعاغلاو لعفلا نم( هلئام) لجو هما!فاضمىرع«!لوصو «(ام)و سراغلا نملاح( معز رذشبقاعتم(س .راذلا

 سرافلاىلءدوعت هيدل_.ساملاءاهلا اوةيلعافلا ىلعع وذرملا لعفلا ىف ركتملا ريمكلا| هدئاعوامد]_هلوعفلاو

 ءافلا مفي (هلاعف) رهين انونلاب دك ؤ مسه لعف ( ن ءدا) وىلءىن«ءءايلاو نءجايقاعتم (لئاعنبو) «

 ( هلا زموأ) وههش نملاسىدوكلالاق (ءان اذ) و هلاعف ىلع ف وطعم بمذلاب (هومشو) نعج الوعفمنيعلاو
 اهريكذت زرع معلا فو رحنالرك ذوءانلا ىلع دئاعوهو ري مذلاءاه هلاض ىف ءاهلاو ءان اذ ىلع فوام»م

 لمت و ءاثلالا وأ ءاناذرب دقتلاوةلامف ىلع دئاعرتةسمريملرالا لوعفملاولازاناث لوعفموهواهشدنانو

 انزو وأ ءاناذرب دقتلاوة فصل! لومعمو فوسوملا فذح ىلع نوكي و ءاهلابا هلع فقوثدن ان ءانثوكست نأ
 لاقو ىسهتنارهط وهو ةلاموأ ثينان ءانرب دقَتلاو فوذعت ى ءافرامعمهلارموأ وكي نأ لمتكي و هذمانلا لم
 ءاهلا هلاشضوأ لوقو ءاتلاباثنؤمىأءان اذةلاعف نوك لاسىأ ةلاعف ن.لاط ىلع ب وصنمءاناذ هلوق ىطاشلا
 (ىاءفلابو) « ها ثنؤتورك ذنفورماوءانلا لا شسوأ ءاناذلاق هن اك ءان ىلع دئاع ربمضا سلع فوقوملا
 ىلاعفلا ىل ءفواطعمماللاو ءاغلا ع (ىلاعفلاو) ىلءعىفععءاءلاواعمدع قاعثمماللارسكو ءاذلا جنفب

 ىقالط الل اهج فا ًاواعمدع لعافلا ن ع هيأ هلا ىلءع وف صدملاب ( ءا ارص) ولوعفملل ىعبم صامل *ذ (اعج)و

 اسيقواوقئشلا تفرد سموهراعبتابمدةملوعممفاقلا ذب (سدقااو) ءار د ىلع فوامعم ( ارذعلاو)

 (نكاعف) وأ لف (لعجاو )«اذلأ فقولا ف تلديأ ةقيفملا نوناابدكو ممل عذ(اعبتا) و هتردقاذااسامقو
 ل_ء>ابىاثلالوعفملا عسضو وم( ريسغازو ىلل_ءحابلوأ لوعقمءاملادب دشتو ماللارسكو نيعلاوءاغلا 2

 بسن تعن لوعفمالءانملاب (دد-) ةلجوهيلاىذةناضايروركت(بسن)و هيب هنلافا ذم بدداص ىبعع (ىذ)و

 ءاقتلالسكو صالا باو ىفمو زك ةيناقوعلا ا لا في (عبتت)و بسن ىذريفنملا(ىدر عاك)زو

 هنوكل احدد < بسن ب> اصريغااعج ىلاعف لعجاو تدب لارب دقتو عسبتتا ةنب لوعفم (برعلا)و نينكاسلا

 لعف (اًءطنا) و للاعف ىلع فوطعم (هب.شوالاةطناب قلعتم مال ارس كك (للاعنب د)#*برعلا قذاوت ىعركناك

 هيلا فاضمىعسالوصوم (ام)واةطناب قاعتم (عجف) وةفيفحلاديكوتلا نو نملديه.ذ فلالاو صأ
 ربدقت :وةيلعافلا ىلع عوفراا ريعذلااهدئاعوامت ل«( ى قنرا)ةلجوهيلا فاضم (ةثالثلا)و ىتراب قلعتم م(قوف)و

 لاا ىلع بمن عضو مف درك لان(يخنم) «ةنثالثل وفقنا ىذا جوف «بشولا هن قا اوتدبلا

 ءانملاب , ( درح) هلجو فناي قلعت م( ىاجت نمو)اهتاس( ىضم) :لدجوهيلا فاضملوص ومما (ام)و هاامنم

 هيدأ ارااوءاناافذدح لع ىبممعأ لعف(فنا )وفنايمدقملوعتم بدذلاب(رخ رخ 1 وىساجنتعن لوعفمال

 (هيشلار وأدنبم (عسبارلاو) «در < ىءاسج نمرخ الا فزارب , دقتلاو ف ناب قلعتم( سا. ءلاي) وفذحا

 فقذحاقلعتم (نود) وادتبم اري لوعفمالءانبلاب(فذكدق)ةإ_جوميب لاي قلعتم (ديز زااب)و هلتثعن

 هله ةلجلاو هلعاف(ددعلا) و شاملعف ىوفةاذثملا عش( م) ومتب قلعتم( هي) وهيلا فاضمىم«الوص وم(ام) و
 ىطاشلالاقه«بلا فاضم (ىداعلا) وهفدح اهرسفب فوذع لعش.ل اوعفم(دُد 1 زو)# هينمءاهلادئاعلاو أم

 بسنلاىءان ىدحا ف ذح هنكلىداعلاب بود :ه(ىابرلا) وهز واجاذاهودعد ىشلا ادعنملعاف مساوهو

 « هضافأهيلعتدز أ« ةغبانلا لوقو ريثكرعشلا فوهام بكس نافاضب اهيفةكفل ارهلظتملمث نمور ورضال

 صأ لع (هفدحا)وهبلا اناضمنوك تأزوح وىداعلاب لوعفمىعاب رلاو 0 ها ءاملاناكس ا
 م-اومل مو زج فيفذقلل نونلا فذ كَ زومزحو ىقن فرح(م)و هب هي ردصمةيقر ط (ام) ولوعغمو لءافو

 (ورث ا) و نيهنيهف مهلوةك ني نمفف+ةوهو لد ربح ىدوكملا لاق (انمل) و دئازلا ىلا دوعب اسفرت مثل

 ءابلابرورخ فوذح د اعلاوذللا هلص(امخ) ةاحورخومأ دتسموهو ىذلا فدل (ذالا) ومدقمريخوهو فرط

 لعافللا ستاك تاامأو لوعفمالا ب نيم مت ناكتا اذه ىطاشلا لاق هب متن أ ةر ورم هطو رشر فوت ثاو

 .لوغةمولاهِذ ىدوكملاٍب رعأ لعافالءانملا ىلعو ها لاع شلال ةةماكسلا متتىذلا فرطاريمض هعوذ صو
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 ايار

 (اثلاو) لزايمدقملوعشم(نيسااو)« ها هدعبةماكلا مت” ىذااانيلدثازلا نكيرلامر دقتلاو فوذج م

 لانا باع نم اوحشدأ ل #ثم ندع مساانه فاكلاو لزاي قاعتم(عدتسك نم) ونيسلا ىلع فوامعمقوف ةانثلاب
 لهو ليات ةادا (ذا) وليزب لازأ نمصأ (لزأ) ودسالاكت ر سلا قب الذاةر ورمضلاب صا كلذ رىطاشلا
 (لخت) وادتمةرو رخال ارصقلاب (امهاة)وهمل'فاضم( عجلا ) ولخ؟قلعتم (انسس) ونالوة فرح وأ مساىه

 (كوأ)و ادتيم(ملاو)* م-+ل اءاند ل+ئامهؤاقبذا عدت فم لثمنمءانلاو نيسلا لزُأ تيبلارب دّقتاو هزي

 ىوءاهلا ف اذملا هاهلاو هدنعةفرصتم اموكل ىوس ىلع نمل دأو ىل اوأب نا ةلعتم (اًعبلابهاوسنم) وهربحت

 فاطعامو ادبملاربسحت( هلثم) و زمهل ىلع فوطعمتحتةانثملاءايلاب (ايلاو)أ دتبم(زمهلاو) ممل ا ىلا دوعت
 ءرههلاىلادوعت ةنئةريمض ف لالااو طريشلا لعق (اةبس) و طر قرح (نا) ورمملاريمضءبلا قاض اوهملع
 فرح (ال)وفذ>انمدقملوعفمتدت ةانثنا(ءايلاو) دع هيلع هل ةأامةلالدإق وذ طريشلا باو وءانلاو

 لوطوم(ام) وهناوح ذ-> طر (تعجنا) ورمأ لعف (فذ>ا) وءابلا ىلع ف وطعم( واولا) و فطع

 ةدحو ءاياقد_عيوى ارلا عفو تحت ةانثااءايلانوكسو هل هل اءااا كد (نوب زي )و تعج لوعفم ىمي“ا

 0 اوم تعنل اوعفمالءاذبلاب (اه>)ةلجورم_ (ك) وأ دتبم( وهف)امةلص عضوم فر وهتل ا ىهو

 (ىديرس) واو ربع قاعتمة مهلا لادلا تف: (ىدئاز ف ) :نرعالريمذا اولعءافولغف (او ريو )و«ةعن دم

 ةصدقأت ةرعم (ام) و ىدنرس ىلءقوطعم هرملاب (لكو) هيا! فاضمتونلانوكسو نيتلههم اءارلاو نيسلا خف

 (ىدناءلاك )و ىناثلا ىلءاهتفصو لوالا ىلع امل -ههلك اش ىنعع/ ءاهاض)ة اجسوهيلا فاضمةفوصومةركنوأ
 ىنالاومضتلا لجل اوهو ىدنلعلاك كلذودرب دق: وذا ديم ريخقنك الا نونلاو ماللاوةإمهمانيعلا فب

 لاقي ودب دكبلالاح لا نهىدنرسسأ اوتدناضد أ ىد اعلا اوت لك نممؤغلا ىدنلعلا ىعكالا لاق و :ادئلع

 * ( ريغصتلا) ةادنرس ىئثنالاوءىرجلا

 لالا هلوعقم (كال هلا و ريص نهج رمأ لعف(لعجا)و لعجاب نان لوغفم نيعلا متفوءاغلا مضن (البعف )

 اليعفلؤالال رسل ات وكي اذه ىلعفريكشتلا ممرجل امالي ىثالثل سلا ضعبفو ىط اشااوىدوكسملا هلاق
 في رعتلاة*> ىلءارص:ةاوةذسنلا هذه ىلع ىىطاشلا الوىدوك-لاهبني لو هدعباعب سن أو هوكالثل ىفاثلاو

 تارئاذافىلاعت هلوقك :دارالا ىنعماهف عام اهملا فاضم( هترغص)ة إو طرشلا نعم ن عضم فراق (اذا) و

 ةناثلاىلعوةر وهدم اةضسخلا ىلءالبعف ىئالثلا لءحاف ىئالثااريغ_صتتدرأ اذا ىنعملاوهتنايزءّتساف نآرقلا

 رور#لاو راخ نيد فاّئمرب دةةىلعهبلا فاضملانملا-(ىذقف) هل_جوميلا فاضمةمعملالاذلا تاو

 تزوىلع مع هنامدقتو ا دتمم ةمئاثل ارم ولوالانيعلا +ةوءاوأ امض (لءيعف)» ىذةريغصت فرب دونااو

 له: هةر (ا-از وميلا فاشن مدلل لبق ءابلاةدانز (ق عفو وال قريمصلا نسل امضومف(عم)و صاخ

 فوذ_<ناف لوعقموةيلعافاا ىلء عوفرملا قاف فرت: لاريمضلا اهدئاعواهتاص(قاف)ة لجو لوصوممساامو
 لء-ردسملعوفوذ_< ادتيارخ (لعج )وىئالثل !قاقىذلل تنأث ليعبعملابحاصم ل عبعترب دقنلاو

 (ا١ م رد)و لّوالاهلوءفمىلارد دم اةفاضانمهسملا فاضم ءاهلا حتفو لد ارسكب( مد رد) ونينثالىدعالا
 4) رةلودومىهوهد_بانهرسفب زعم لعقب لوءةموأ ًادتيمىدوكملالاق(امو)«ىفاثلا هلوهةمريغصتااب

 لودوملا ىلءدئاعلا ربت اوامةلإصلو ءدمالءاذبلاب ( لض و)وهيلافاضم(م-4لا) ول سول ناةلعتم ( ىنهتنا

 ىلء عفر عضوم ف سأ ل_عف (لدزو ها لص: ناهلعتم (ريغصتلا هل'ءاىلا)و ىناثلا( هن) و هين مءاهلا

 عسجلا ىنهتنم ىلا هيلصو ىذلاق د رطلاو تدبلار دقتو ريسقم هنالىاثلا ىلع هلعضومالو لوالا ىلء هي رمت

 ةر و رضالرصقلاب (ان) ورخؤمادتيم( ضد وعن ) ومد ةمرب ب ( زئاحد)* ريغصتلا هل ؛مأ ىلا هب ل صريسكتلا ىف

 (تا)وهيلا فاضم ءارلا مفن (فرطلا)و ضد وعتب قاعتم (ل::)د هلوعفم ىلاردصااةفاضان مهنلا فام ١

 ىضونلا ىف فنسمملا

 (لاعفالا نمام كلو )
 (الا) عفرلا ل-«#نع

 ( رثكو لاطو لق) ةثالث
 لاعفالاوزه لد الو

 ىل-ءالااع ةفوفكملا

 اهلعقي حرص ةسيلعق
 حرعن القوت لوالاف
 ىاثلا اوبيدللا

 كيس عالاط ري زل
 كنا رك ثااثلاو

 ىاثلامسقلا(و) اذك
 ثصنلا لعنعةفاك)
 ناعم 0 عسفرلاو
 هلوق ( وع اهئاوخأو

 دحاو هلاهتيااعا )ىلاعت

 ثااثلا منقلا (ه
 ) رخلا]عنع ةذاك (

 ىلعل او دالة مءهم و

 ةئيهااهةسلعفلا للا

 اعر)ىاعت هلوق(وحن)
 اوناكول' ور فكن يذلا دون
 نعتةفاكلا ) ونيل سم

 (هرفوحن) را لع
 دحام خألد در عشا اوهو

 ,دهشم مول راعم
 هن مورع فيسك )
 (هيراشم
 ءادقنالا ىلع فيس مقرب

 قفاتد اوزرع_كلاو
 ظفال (ةبلاةلاام طفذا

 راراوهر ( هلوةكدعي)
 هسقن بطاخع



 (امدعب دءاولا مأ ةقالعأ)

 ماغالاك كسأر تانفا

 (سلغملا
 ةفاكلقف) نياوقىلغ
 ىلا (ةفاضالا نعذغيل

 (هبردممليقو)ثانفا

 اهاصو روك نم دسم

 ةقالعلاوةبعسالا للاب

 ةقالع هل مهملا نيعلا ب
 ريغصت دب ياولاو بلا

 ىلا و_هو داولا
 نيف عج تانفالاو

 ادستبم ن_صغلاوهو
 ةثلثملا 3 ماغثلاكو

 ع.جةسمهملا نيغلاب ر
 ىتنن وطو هريدُم ماعت

 سياذا ضرب لبملا
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 دئاوع قاعتم(سايقلانع) ومدة مرن ةلمهملاءاملاب ( دئاعد)و وذ طرشاابا اوجو ناكر (ىذغا)
 ةلد(فلانإ) ةلجوةفوسومةركبوأ ةصقانةنرعمنر نأ لمتحي وهما فاضم(ام) ورؤمأ د:بم(لك ) د
 ةاثبلا (اهنر)ةل_7و فلا لوعقم ( 5 رفلاخ قاعتم(نيبابلاف) وىناثلا ىلءاهل ةفصر لّوالا ىلءام

 وهئلانع دئاجلاوسا.ةلانعدئاساوس سايكس نييباببلا ىف ف لامن لكو ثدبلاارب دقتوك+ط تعا لوهذدال
 (ريغ-مالار وهي ءلافاضم ةرو رضالرصقااب(اب) و متجحناب قاعتملاب ىنعت ( كن !) و« هنعلد عوده ءلامىذلا
 (ينأت) وه .ل١ فاضهةمالعىنعع مزلالاو ونيعلا جف( مع )دولا ”نملاج ( ىل_بق 5نم) وهبلاايةفاضأب ردرتث

 ةلوأدتمم( ىتفلا) وىدوكا اهله 1ع مل ىلعف وطعم( هن دم ) ) وفامع ضرح ( وا) وهلا معة قا ضأن ردرخ

 ربسخ( لاذك )وو هندموأ نينأ ةمالع لبق نمريغصتلاءاىانل مننا خفلاوتيبلارب دقت هرج (متعا)

 | داست ههلا هن (لاعفأ) ر :قبس مدقملوعفم(ةدم)ورخؤمأ دا“ ةيمالو فوم مسس ا(ام) ومدسغم

 ها عمل لل اد ب3 هل عج هناللاعف أ نملاحلا عضومىف قبس لهذ حراشلا مهو وى دوك لاقامة (قس)

 ةدانزلا اوةف موال فرص :مريغوهوهمل أ فاضم (نتاركس) وة دم ىلع فواطعم (دم) وفاعع فرح ( (وأ) و

 ريديةتوام إم (قدتلا). ةلج و قدقااب قاعتم( هي) رن اركس ىلع فامعااب رحل: ىف ى مسا لوصوم (امو)
 (ثينأتلا) وأد#م(فاأو)« كاذكه يوتا ىذلاونارحبصمس دموأ لاعفأةدمق._بىذلاو تدبلا

 لوعفمالءاذملاب (اد) ةلج وهزاحأ نم ىأر ىلع فلأ نم لاس فوذ هى قاعتم (ث.دحإل وهلا فاضم

 فوطع (هزانو)ثدن اتلاف ىلا دوعب ةءفرتتسمري_هذ لعافلا تئانوقال- الدال فاالا اوبس ة وو رح

 ةقاهتموءدعبدعب ناثلوع_هم (نيل_صغنم) وثدن :ًاَبلاىلاذ وعبملا فاضااري_هضلارثينأتلا فلأ ىلع

 زيهض ىهولعافلا ماقممئاف لالا هلوءذمفاالاو ني:ثالدعتمل ازد قملل ىبم نضام ل دق (ادع) رفودص

 ر دقتوهبلعفطعامو ث ثثدن ًاتلافا ًاريحخة لاو هيلع ىف لا هلرعفم مد_ةتوهنانو ثين تلال[ ادع هم

 ادتبم(ديزملا) ومد-ةد ري( ذاك )«امولبقاعنياصفنمادعشمن ًاتلاءانوةدود هلاك 0 ا١فلأو كسلا

 لؤالا هلوعةموهو ه.فرت:_..مريمض لعابغلا ب انودازنملوعذممءاوشودي زئاب قاعتم (ارخآ) وزغؤم

 نوكت تألمت ودب زيا! ىلع فوطعم( زعو) ىفاثاا هل اوعفم عضومىف هنا ىلءاضب أدب زاب قاعتم (بدنال) و

 (اذكهر) «فاضا!ىلءف وطعم (بكرملاو) هسملافاضم(فاضملا) وه.اءلوالا ةلالد!نرمش فذح أ هةبم
 نملاحلا عضو هقوأاندا , رب قاتم (ادعن ملا و وهءلافاضم (انالعف) و رخو مأ دعم ما ز)و مدقءريخ
 (ردقد)#ثار هعز < كالذوهر دق:فوذحأ دتءلربخ (انار ةعْرك ) وهيلا فاضم( عسب ر ًا)درمهنا ريما

 ةلءامىلارددملاةفاضانم هلا فاضم لوصو همها (ام) و ردقلوعفم(لاصفت ا( وه فركة سم هلعافو سأل عذ

 (عيمصت ) وقمنا 7 ىلع فوطعم ( عد ا ا وا) ولد قلعتم(ةينثتىلع) واهدل_ه(لد) هلو

 نود اب زكرهاط ىع# ؟ ىلج حصا محل ىأعس+ ةفصلا عضوميفىطاش ثلالاقمجلاب (الح) هل جوملا فاضم

 وهذه اومعمو لد ىلع هل اومعموالد تفطعاذاقالدع مد_ةمل |ودءفم عج ىد وك لاق او نينس لثءنع ا ازارت>ا

 اد: هه (فلاو)# ع ” عج الح وأ من 0 *”ىلع لذاملاصفن ار دقوا ذه ىلع تببلاو دقتو ها للا ف امعنم

 قلعتم طرب مس (ىئس) وهلافاضء(رصقلا) وفلأ تع نبا تحت( وذ)وه.لافاضم (ثينأتلا)و
 نوصخمع راذم لعق (اًنش) وسدءاوىفأ 'فرح(نا) ودازب قلتم (ةعب رأى لع) و طرم لاى عف (دار) ردار

 ىلع طرمشا !ناودباشد# ؛”نادوك<نأرو< وفوز# طرسلا باوحيوا دب ارع_خةلجلاو 9 .فرتتسم هل ءاقو 0

 دست ءفرهااظلاوىدوكملا لاق ريذي قاعتم(دنعو)#« ها ادتبااربخ هياوجو طرسشلاوةر ور ضال ءاغلا رامضا
 د ةددوأءابلانو ةههااءاخلا مب 'ىرابح) وهيلا ف اضم( ريغدت) و ها قفىععامنا انه

 ريغ قلعتم(نيد) وري نمرمأ لعفةددشملات فاتح اءاملارسكت ( ريدخ) وميلاريغدت ةفاضاب رورجت رئاط مبا

 كوع !نيبةضرتسعمةإج لعافورس أ لعف ( رداف) وهلا وفاضمةدب_وملا متفوءاحلامضي(ىريسيحلا) و
 ٠ 1 ىريبحلا ىلع قوظعمة ددشملاةيناتقلاةايلارسكوةدحوملاءابلا خفوغاخ امضي( ريبظاو).-.اعفوطعملاو

 (دد داو)*#
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 (انبل) ولوالا هلوعقم(امناث) وقاثلا هلوعفمد مداعدذ رابقاعتم (لسال) ونينثالدعةمرمأ لعن( ددرا راد)#

 اناث نمالدب ن وكيت أو باةقري_مغلان .الاع توكيت أ له_ةحانمل ى طا !!لاقواناثاتعنىدوكلالاف

 هيلعملقةمباعب 515 لوا ءالوقأ اوتاع 1 تعبإا موتو تلك ىدوكملالاقو ها اناث عن (باق)و

 ر دةئلاوايناثل تعتد لوعفموب اذ هل» ولعا ةلاماقممئاقهيفرتتسملوالا باق لوم فاضمرب دعت ىلعا

 دعتم رصأ لعف:دد ثلا :اتمقأ اء لل تكا د( ريص) و ري هب لّوأ لوعفم(ةعقذ) لدال نيا فرخ تاق ذاثدد راو

 ضاملعف 0 ا اا ىناثلا هلوعذمريغصتلاب (ةع و') ونينثال

 درطا مهعتل اوىف ارقلا

 ةداملا «طقو نباملا

 هللا نء(ةج رامف 2

 (ليظامم) مهلثنل
 ىأ)نيسمدان نودديل

 ايو ات صو همر | (ذنم عمجلا) ملوعفمل بم ضامرعف (متسو) دش لعافريغصتلاب (ديع) وذشبقاعتم (ديعف)و
 اه ةدك ومر 26 ١ 0 (ريغصتل) ومع لعافاان ءةياينلاىلعلمملاع وقر ىج. الودوم (ام)و معناة لعتم

 فعبارلا بابلا)« ازهنم عملا محور دمتلاو لعافلا نع هيأ ِنلا ىلع عوف صل عىفرت بهرام دثاعلاو امدإ د لوعفمالءامم لأ

 عراضملعف (لعع) و تعن دع تع (دي رما) وفاالل تعن (ىاثلا وأدت :م(فلالاو) < هريغصتل لعام

 4 رب خهبلومعم عم لع هإ وىناثلا هلوعذم(اوا د( وه فرك 6 لوالا هلوعقملعافلابئاثولوعفمأل ىتدم

 هل د وله: قاعتم(هف) وأد تيم( لسالا)و روما دن مىع»الوضوم (ام)و مدة مخ (اذك )و ادتنملا

 ةددشملا مما ارسك (لكو)# ىقب رور لاريعضلا لوصوملا ىلا دئاعلا ارامل ءرمشو لصالاو لصالارمخ (له)
 هيردصمة فرط (ام) وييطاشلالاتاكل مكقلعتم ( ريغص:!اف) ولمكلوعفم (صوتناا) و ىعأ لعف
 هلع افوعام !اافذد_> همزجةمالسعوملا موزجىو>عراضم( وعز ومرح و ىف فرح ()و ىدوكملالافأك

 و ملامرب دقتلاواماعمدقت ةركسن تعن هناللالا لءبوض:مىدوك-أ لاق ( ريغ)و ام لادوع هيف رتتسم

 لافامو فوذح أ دةءاربح (5) وو<لوعفم(اهلان) وميلاف اضم ىوفةاناملاب (ءانلا) و ها ءاتلاريغاثلا
 ًادتبمىدوكسملا لاه ميما خفي (نمو)# ها د>او الذ ىفامهمكو ةس.نرحلاو ةيع-الا لمت ىذوكملا

 قاعتم (لسالاب) .وادتبلارب_(ىفتك !)ونمتل م( رغصن) ورغصيب قاعتم (ميخرتب) د ةلوصوم ىهو
 دعب يذاملالعفلا,بباو-وهو ىتك انا اوداو موز ةةرغص وةمط رمد هيف نم ىبط ..كنل الاقوى /_ !ىتككااب 1

 عفر عضومىفامبالاهريح يف: او ةلوهومنوك: نأ ل متحبو مطانل ادنءزئاجو هراعراطم طرشلا لعف وك

 مذب (فيطعلاك )و يلمالابى فتك !ميخرت عمرغصب ىذااو ثيبلارب دقتو عم ينهع ميش رتب ف ءابااو ا دبالاب
 تيبلا لوأ نمىلا دوعي هيفرتت سم هل ءافو عرابض» لوف ايلا مكب (ىنعي)و فوز عادت, مريخ ءااعلا و يعل

 افطعوْئد لك نميناحلاو»و فاما ناو او ىبط ابيل لاق ىعي لوعفم (افلمعملا ١ ىطاشلا هلاق
 (ا:) ورم لعف( متن او) «ءاسكن|اوهريا ارميمك نامي !ىدوكملا لاقي. كروىلا هس ًارندل نما. نان لجيرلا
 (ترغص) هل وممدئابة مل اوعفملا ىلع للاب روصنم مس الوصوم(ام) وهيا!فاضم (ثدن ماا ) ومتدناب قلتم
 (نسك ( وثنو ءاتانعت (ي الثراع) و ترغصب قاعتم( ثنؤم نم ) و هبرغص»ر دق: قود اعااوؤامولد

 ناك عراضم (نكز د وزحد ينفخ (!) وتب ردصعت فرات/ام) «نسك كلذو هرب دعت فوذ أ د مريس

 بصن عضوم فل اوءعملإء ان ةملاي (ىرب رةل> ونكييقاعتم (اًتلاب]و ثن ولا ىلادوعنابف رتسماهو؟*«اوةصقانلا
 لوءفلابجاص نعت (اذ) ولوالا لوعناوهو ل ءاغلا نع ةيايذلا ىلعع وذ صرُتت مريم ىرن ىفو زكي ريخ

 نافوطعم(سجنورغنو) فوذنادتبمريخ( رعبشك ١ نديلا فام دو اداب !! نيكس (سبل) وفاثلا

 لعن( ردنو) هيلايفاذم (سل)و لرب نملاس(نود) وذ لعاف(كلرت )و ضاملءف (ذشو)* ردت ىلع
 (ايئالثرو ىه“!كوصوماوردنب قلعتم( يفز وهلا فاد مةرورمضالرصقلاب 3 )وردت لعاف(ىاخ) وام

 هرثك أ هنرثكذ هنرتاك ٍلوعتَةلاغملاِلاهفأ نم هنالاهمضيالة ثلثا ءاثل هذ ( رثك رثك )وهل ءمدقف رثك لوف

 امولصولجلاوام يلادوعب هفرتت ب بمريمبضرثك ل عافوةرثكيلا يفد يني لغا ثالث رثكى عمو :رثكسلا ىف هتبلغىأ
 (يذاا) دواولا نمييلاجلا عضوم يفر دصمىدوكملا لاق (اذوذث )ب رءالريمذل اولعافو لعذ(او رغصو)#*

 ىدو؟لالافوهلبةاه لا( عم) وىتلا نمبفلهاعلا طاقساب ىذلا ىلع نافوطعم(اذوىتا ا راورغجإ هيلوعشم
 ١ 15 7370 تتجمع 7 تس حس تتط

 تاراسعىلا تاراشالا

 *(ةررخ

 ة_ىقنم ةيذلوم ىا

 دودعمأل (ةافودسم)

 نميبعملادب ر_عوضو
 لصالا امذلل هياعر ريغ

 رت الامال رمد
 ريسسلا فال ادب رح
 عم ريثكملا ظفالا نسم
 ادارم سلو ىنءملاءاقب
 اهيأ نال( قمار و) انه

 فلو#تأ) برعملا

 هلوأمضب (يرضو
 هرخ 1لبقام رسكو
 ديز برض كلوةنم)
 (ضام لعف برض
 م) لع_فلاعون نيبتل
 (هناييرتل ( هلعإف مسي
 ةيلصالاهتةصيلع قد
 ل-ءف) لوقت (وأ)

 (لوعفمال ىتبم ضام
 نيترابعلا نيتاهةزاحوأ



6 
 0 ب ب؟6؟|آ|آ؟آ]آ#آ#آ#آ#آ#آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ ]آي ب يي يب بحي سس سس سس ١

 (كد) رخؤم أ دتسةراعا مس اريصقلاب (ان )ومرة مر (اهنم) وهلا فاضم (عورفلا)و اورغصل ق واعتم

 كوت 5 ) يلخدو) ضارتع الف ضال الس ل |نادما نمور !ةدافأل ]ىلع :ءهاللوهعموشىذلارع لنا مدقوأن ىل ف وامعم

 (أا ىتبم) ضاملعف
 هل_ءافمس مل)ئثىأ
 اذهىفااىأ (هيفامل

 «#(بتسالا] *
 06 رك لا)واءلةق_طااعضومىف ىدوكملالاف ةر 1 ارصقلاب (انك )واودازنمد_ةملومعم (ءانإو
 (ام) وأدت (.لكحر) اودارنقاعتم (بسنال)و برءالريمضلاو لعافو لعف (اودار) وهيل! فاضم

 هيلث نمءاهلااهملا دئاعلارام ةلسلوعفملاو لعافلاو لعفلانم (هيلت) ّهل-> وهيلافاضمى عك« لوصوم

 لكريم اوادتيااةلجو هريس (ت>و) وأ دتبم ( هرسك )وءانلاىلادوعن هبفركت 0

 (اث) وثشنلاءانىلادوعت هيلا فاضاا ا ( هلثمو)# هرسس ؟نمءاهلااهدئاعو

 امثبملا ريمضلااهملا دراعلاوأمةلسلوعفااو لعافلاولعفاا نم (هاو-) هل حولوصوممساامو فذحاب قاعتم

 زوحوىدوكملا لاق ىطاشلاوىدوك.لا هلاقءاملا ىلعةدئاع هبةل طتملاءاهلاوةءلءافلا ىلع عوفرملاهاوح

 ىلع نمرءابلا ىزاللا مس الا ىلع دئاعءاوح ىف رثتسملا ري «فلاوام ىلع: دئاعءاهلاوءانلا 001 0
 فاضم(ثدنأت) واتش: لوعفم( انو) مل عفن(فذحا)و هأ ساحل نا. ءبل ىلاثا | ىلعو ضدعب الل لوالاهحولا

 عراضم: دحوم ارسكواتلا مذ (ا ::)و ةيهان(ال) وان ىلع ف وطعم( هتدم) وفاء فرح ( وا) وهبلا

 لءذ(نكست)و طرند فرح(نا و)و«اغلأ ف ولا ف ةلدبملاةفيفحلا دكوتلا نون: ةلاصتال خذلا ىلع ىيب .متلثأ
 د رع راضمةد_دوملاءابلاو اوءاتلا فب (عب رت ) وةروصقملا ثين أ: ةلاةدمولاد وعنا مقرت سماه ب*او طرم كلا

 | ١ هطلت ا ذ) نكت مسام !ءداعامىلا دوعد همضرك 5 ا رآمهريماذاةثالث *لا

 ًادتبم(اهيلقف) نكستر يت بصن عضوم فاه اوم عمو مب رث هل جو نادل تعن ( نكس )هل جو هيلا فاضم(تاث)و
 ىناالا هلوعفم (اواو) وفوذ_<لعافلاو لوالا هلوعةمىلافاضمنيذثاىلا ىدعتأ لا باةرد_كموهو

 ادترملاةإ بورك ذاب ىنعم ىلعربو ادرف و هباعفطعاموا د:ءملارمحش (نسح) واهاةف ىلع فوطعم (اهفذ-و)

 (اهمثل)و * لوأ ناكل نس> أ اهفذح نس اواواهاقو لاقولو ءافلاب تنرق كل دلو طرسش هلا با او-ريخلاو

 رخؤمأ دتبم عفر لكشف ىء!لوصوم (ام) وق ملا ىلءفرطعم (ىلصالاو) اهبمش انشر طر
 أدتيم (باق) ومدةمرمدخ( ىلصالل او)ىلسالاو قلل ااههتشا ارهتسماهارةت ا ىذإ او دعت اوامةلص| (اها) ذر

 هلمهملانيعلاب وهو هيرتجخا اذا( كلا تيقعا لاقي باقتعن ةراتك ىنععلو فما ءانبلاب (ىمنعن) ةلدورخوم

 لزأربدقتلا اوم أ لعف (لز زأ)و زئالالوعفم (اعب رآ)وفلأتعن(زئالا)ولزانمدةملوعفم(فلالاو) «
 ازوحهزاحد ةفأش هسفن ىلا مط نملكو هسفنىلا م20 ىذلاوه ئكلْرتا او ىبط انلالاو اعب ؛ راو فاالا

 ةرابعلا ىبفعرييعتلا

 نالذ لب واعتلا امآ
 بس ةرايعلا هذه

 رس

 نان را_علاو تاما

 كلذنود ناتةباسلا

 مانمال_فءافحلاامأو

 ةرورل اامه.اعتعقوأم

 نيةرابعاا:اك قوماللاب

 امأر_ظنني_:ةباسلا
 ىلءقدصت منالف لوالا
 هلل ءافال ىذلا لعفلا

 ضام لعن هنأ ا! ةوك

 سبأ هنا عم هل عاف مسا ل
 نالفةيناثلاامآوا ذا سم

 قاطأ ثدح لرعفأاا
 هيلوعفاىلا فرصنا
 ليغافاارث_؟1 هنال
 هلافكمالكلا ىفارود
 الف ىغملافت هلا
 ىلع هنمءانداذهو ىسبتنا سماخلا وهن وكف فرحأ ةعب راهلا عج ئذلا اوه همالك قربا فلالافةزا.-و 1 9

 ل دوا“ "كانك 5 21: 3 1 30 0 ل ثا 2 هيض أ ىل © هه
 لزعب قلعتم ) ل زوةعبزار واع ىتعم ىلع مجاب طم. ,ر و2 لد الدني الو هل هملا ا اب ربا ن را امااو

 هانبلاب (لزع) ةلجج ول ارعفريمذلانملاح(اسماخ) و هبلا فاضم(صوقنملا) وأ دبمةر و رضالرصقلاب (اب) د
 نعهتلز علاق ل ز أ ارى لز ارعىعمو صوةنملاءابىلا دوغنهنق ذرثءسمل: ازع لعاف بان و ادةءمارمشل اوعوملل

 ءاملا نم لاح بارز رعفذخل اي قاعتن (ايلا فرو أدتبم (فدخلاو) 5 امهتءهتضسنوهتلزأ اذا هنالولاو لدمعلا

 فاذء(ثلاث)و رخؤمأ دتمم(بلق) ومدقمرمخ (محو) قحاب قاعتم(بلقنم) وادتمااريخ(قحأ) و

  متظلاب نهد و رسكذلاب ن عل ىلئغلان ءلاقي ثلاثا تع: ضرعن نعي نيعل ارش كو ءام 0 هل> وهم ءلا

 لوالا هلو غم بحاص نمت (اذ) و نيننال هي دعتملاىلوأ نمغأ لةفواولا وكسب (لوأد)* ىلضرتءاىأانع

 ءافلامكب (لعفد) آدتيمزيعلا ارسكو اغلا تن ( لعقو) ىلاثلا هلوعفم(اماتقنا) وهيلافاضم(باقاا) و

 هبل ءفطعامواد تملا ارح ) جنفا) هاج و خفان ممل اوعفم( هه 9 وادتمملا ىلعف 0 ا

 لاقو مطل دنعزتاجنوهو راجلا ةداعاريغنمةفاضالاب رو رار يدضلا ىلع فوطمعمنيءلاوهاةلارس ةب(لعفو)

 || قدح لعق ىع فرط عمل فو جفا ءريسفي رمد لغغب لوعفموأ آدم ل عفو خسنلا شعب عى دوكلا
 فئطاعلا ,

 لوق:تآكل حش 6

 كم (ديز وعف)

 ىنماا لع_ةلا هلا

 نع بااث) لوعذمال

 هنزاحو وهثال+ (لعاقلا

 ما 1 لوعفم لقتالو)
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 نيا 00 و لعف ىلع دوعب ةمنتري :ريمضامهو ما أوعه منيع وأد _ةيملع-نأ لعف را - مه | مناور .ىاطاعلا

 امن نمولذعالو ها نيعلا تف ب و> وى امهاثمىأ كالذك لعفورب دقنااو ريدا وذ نأ ادةممرخ“ الا لعفو
 انفال ةدار |ىلع ل ,ةلعءافبئان (ىومم) وليقبقلعتم (ىرااف) هلوءةحا ىنبه.ضاملعف(ىل.ةو)#
 ( وو ) * ريتخا لعاق بئان(ىرم)و ريتحاب قاعتم( م عاامعتسا ىف رول لوءفحال ب مضام لعف ( ريتثاو)

 هرخو وهو ىلع !١ادتما اريح (بح) وهلا فاضم(ه.ناثإ ونا 116 م (متف) وهبلا فاضم(ىح) ولو أد ديم

 فرح (نا) وىفاثلا هلوءغم(اواو) ولالا هلوعفم هيد هاملا ءاهلاو ا (هددراو) لوالارخ

 لعفب هئايتاةرو رمذل!نمهيفىطاشلالاف ةرورمضفوذ_ت ط كااباو> و طرشلا لعف (نكي) و طرم

 لوعفمال ىتنم ضام لعف (تباثز وباقي قاع" 5 (هفع)و ها نا م عماعراضم طرم طرمذلا

 دّداع ه:ءريهذو هع .نانىلعدئاعىلقو نكيريمضو ررا املاهددراريمضو نكد درع * ]+ اوه.فركت سم لعاشلا تئانو

 لوعة مةمالع ىعع (لءو) « واولان ءاماةنمىناثلا كلذ ع نكي تااواو جو ىاثددراورب دةتلاوواولاىلا

 بسلا قلع:مو فذدأب ةاعجم (بسنال) وأ لعف (فذحا)وهلافاضم ( (ةينثتلا) و فذحاي مدقم

 فال وه ءل'فاضموراش كامسا(اذ) وأ دتيم (لثمو) .درغم ىلا بسنلل ة بتاكل ل عيضدخ اور دعتلاو درر

 فبح>او ف ذلا اذهل ثمور دقتلاوادةيلاربخ(بحو) هلجو < ماا عيمص) )و بجو قاعتم( مح
 (بيط) وفذ< قا«: م( ون نم )و فوذ ا: :عن هنوكهيءادتبالا غوسو أدم (ثااثو١) 95 عيوصت عج

 لءف(ذدو) ب يطو < نمفد-ثااث قرحو رب , دقنلاو ا د:بل اربح لرعفمال ءانبلاب(فذ-) ةإجوهبلا فاضم

 ديدشتو نءااوءاقلا - (ىلعف و) الوقع قاعتم(فلالاب) وقاط نملاح(ال اوةم) وذش لعاف(قاط )وضام

 ل اوءفمال ءاذيلاب ( م زا ) ةلجوم زربلاب قاعتم فرمهلا نم عنااونيعلا وءافلا مف (ةليعفف) وأدت .مءانلا

 فرصلا نم عذملاونيعلا جتذوءافلا مضن (هإ عف ىف)وادتيمءايلادب دشتونيعلا جتفوعافلا مطب ( كعفو) ”ىلعفرمدش

 .(اوةأو) «بارعالا فهزعمردصقفاوامتيبلا اذهوا دتيا اريسلوعف ال ءانبااب( متح)ة لج و متع قاعتم

 هقلعتمولعاتعن (اب رع) ةلج وهيلا فاضم(مال) واوةلأل اوعفم(لعم) وب رعالريعذ!او ل ءافو لعف

 اودطاب قاعتم (اع) ومالل عم نه لاح هنارهاظلاو ها لعملابقاعتمىدوكلا لاق (نيلاثملا نم)و فوذت

 تئانول اوغغمل] ىببم صاملعن (؟ .اوأ) وهيلعمد_ةمايلوالتاثلوعفمةر ورضال رمل مالا وةلوهومامو
 فاالاو هيفرتتسا ااءلوأ ع وذمصاجلا د اعل اوامةلداملوأ ةلجو لوالا هل أوعف هو هو+.فرت:سمريمض لعافلا

 لعف(اوهع و( «ءاتلاىلوأ ىذلاب نيلاث نم هنوك ل احءاملا نمىرع مال ل عماوة لأ رتييلار دعو قالط الل

 اهعماو صام -ءف (ناك )واوممتبةيلوعفلا ىلءبضن لح ف ىعسالودوم(ام) وب رعال. رنمضلاو لعافو

 (ام) وعدّعم ري (اذكه و)امف رثةسملا اك ماهل دئاعلاو ام هلة اواه ري (هلا و طااك ( واهفرت 0

 رتل اتاك «ااهملادئاعلاوامدإ هاهربحشو اهم«اونأك نم( هل | اك ناك )ةلجورخ 20 300000 0

 ريغالع ملا قاشم (دم) ودمىلااضدأ فاضمو فوذ + تعن زوهوهماافاضم (ىذ) وأد تيم( زمهد)# اهنذ

 لاغ 00 م(بسذلا ف) واد ةءمالريلا عضومىف ةوهواههفوءاملامذرءطمضز و<كىدوكلالاق (لاني) و

 فب لاني ناك ناولوالالوءقملاو هوادتما ا ىلع دئاعرت:بمريمض لاذ فوهؤانمض تالا تاثلوعفم (ام)و

 ناكربس عضومىف(بسنن الو بسناب ناةاعتم (هلةمناتف) واهتاص(ناك) وةلوصوم ىهولوعفماق ءاءلا
 هاني اري تالف لان لاقي ةباصالا لينلاو مثلا ىلع ىبطاشاارمهتقاو بستن ناكمبح دسم ضعي ىفو ها
 نيسلا مب (تسأ ا 8 5 هنت قول دانك امسسنل اىلاخ دمىذ مع اروهوثيبلارب دقت وهناصأ اذا

 لو هوم مس (ام) و لوالار دص ل ءفوامعم( ردصو)<+ كا فاضم(هلح) وب سناب قاعتم (ردصا) ورعأ لعف

 فذ> ىلع يوصنمردصم (اجص) وامتاصلوءفهللءانبلاب (بكر) وهب ردعمامىد :وك-١1لاقوهماا فاضم

 مهل اوةدح ىلع : رعكم لعشي ردصملا ىلعي و. نماجص ىبطاشلا لاقو ها حرص بيكر ب بكر ر دة:ااو فاضم

 ايد ل ها لا ا

 تت ا ا ا را ا ييي17ا ل لا

 هفافخل هل_ءاقمصسد

 ام دوك (هلوطو

 راب (هةدصو) مل

 0 وةاااذه قدصاوىأ
 ئاكلال وعفا ( ىلع)

 0 نعد اههرد لثم)

 اههرد دب زىلمعأ

 قامهرد قلعودص.ف

 لوعذم هنأ لاثملا اذه
 هنأ عم هل عاف مس ملام

 هآهن منع وادا رض سل

 ماملاري_تن روم لهنا

 قدروا عارم
 (دقف) لو#: نأشال
 نمز لاقل فرح) دق

 نمهبب رقتر(ىذاملا
 تدح لاقت( ور لالا

 ق_قععلو عرافأا)
 تمدعتو (اهمتدح

 دقت عى كلذ هلأ
 لوةننأ كل نبني (د)
 نا ونفى (ناف)

 تفلو قاف (موقأ
 ىعت كح ر(لايقتساو

 00 ىقنلاد 5

 0 ق ىرسشخترال

 ق هلافالح هل 15 الو

 مو-ذأ نافذ هحذوتأ

 كناديرت كنأ لمتع

 كئاوادأ موك ال

 ةنمْزأ ضعبف موثال

 مدالا ىلع لبقتسسملا



 لوقتنأ كل تب (و)

 ممقيمرحخنم (مف)
 | عراضءال ىو مزح فرح)

 تا(واء_ضام هباقو

 (ةحوتفااامأ فز لوقت
 (ةددشًا) ةزمهلا

 مثيلا امافودت نمرملا

 0 "هل ارهعت 0

 ليصفتو طرسش فرح)

 امأو حن نمو (ديكوتو
 فرحامأ قط: ةديز

 نودب ديكو لو طرشش
 لوةتنأ (و) ليصغت
 ةزمهلاةدوتفملا نأف)

 (تونلا ةتكاسلا

 نأ مو-غت نآوكن نم

 بصايآئرد سم فرح)
 ه«صلخم و (عراضملا
 لعفلوةتولا.ةئسال

 ناببو_هدنمعراذم
 ( و)ةحتفلاهيصنةمالعو .
 ىلاءاغلا ف )ل رغد

 وت نه(طرمشلا دع

 ىلعوهفريغ كس تعتاو

 ءافلا ) رب دق ئ* لك

 ( طرشل باو ةطبار

 لوقت : الو) طرسشلاب

 اك طرم
 هريغو فوخلاك(نولوة

 ا
 هلخلا) وهام اةقيقحلا

 ءاقلا ىدعل (اه د م.أي

 ءاغلاال) اهلودند هو

 تال بتاوح
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 زد ىلع وطعم (ناالو) ادالناعب زملاو ار وبصمىأ اريصعتلتةمهلوق د ىلءاسو رمثبكرىذااردسو
 (ةأؤد.م) و مه؛لوعفم(ةفاضا)« قالط االهفلأوناثا تعنلا عضوم فدي دشنلاب لك ىنععءانلا مذ (اه) و
 لاق لو سو ممم ١ (ام) و فانع فرح( دألو هن اىلعفوان»م (باوأ) وةأودبعق' ا

 (تحو) ولي رعتلاب قاعتم(ىناثلاب | وادتبم( في رءلا)و بحول قلعتم ( هل) و نان ىلع فوافعمىدوكمملا

 امتاصواه ىلع دثاع هلىفريمذلاو باو نءا هلوق ىف ثا ىلع ةفوطعمامىطاشلالاقو ذا امل هةلج اوادتبا ارم

 انفي رعتلابقاءتمىانلابو هيقلعتم هلوبحوامتفصف ةركنا متاعب تاو ةلوصومماهتلهجن ا بجووه ىذا لعفلا
 اهونعسناب قاعتم(امف) « كو لوالاوىناثل اب فد رءتلانم هك بحواعةآاودبهةفاضا مع ؟ ناث اور دتلاو

 (لواال) وتشيفلانونلاب دك مس أ ل عف (نمنا) وهءلافانم(اذه) راهتلس (ىو-) لو

 (سل) ولوعفهالىبمعراضملعف(فخي)و مزح و ىنت فرح (/)و هب ردصمة يفرط (ام) و ني_سناب قاعتم
 ءابلامضإ ( ريحاو)«هملا فاضم(لهشالا) ر فون ا رةبمرمدخ (ديعك )وقعت لعاشلا له ةيابنلاب عوف

 ىع«الوصوم(ام) و هلوءةمىلاردصملاةفاضا نمهيلا فاضم (مالالا) وري>اب قاعتم(درب) ورمأ لعف ةدحوملا
 ءاثبلاب (فذ> ) ةلج و فذعع قاعتم (هنم)و ىدوكمالافالكد هرب لوع مالربج اية ل اوعفملا ىلء ل !بوصنم

 دوعي لعافلانعتب .:لا ىلءع وفرملا فذ ىف رثتلاريعذلاو نعر ورحنا اريمصلا ملا رئاععل اوام هلم لوعذمال

 ريجاو رب دقتلاو فاضه فذح ىلءفوذعتردصا تعن هنار هالغلاو ا 11 لاق (از زاو>)وم دالاىلا

 نوكينأ لفي هاذ ترا ل ل اذار داريا

 لعف(كن) زق قئافرح (ا)د٠ : رمش فرح (نا) قلاب لن ران اب .مأ ليدس ىلء لد فاضمرب دقت
 ءانبلان(فلأ ) هادو كن مسا (هدر)واعراضم طرشلات وكل ةرورمذال فوذحت طرسش لا باو ورب موز طرشلا

 (هينثتلا وأ ) وهنلا فاضم(عيمعالا وفلاب قاعتمتنثاتلاب (ىجف)# كد + رسب صت عضو .هقلوعذمال

 ةيقوتب قاتم( ىذه ) وهلا فاضم( روبخت) وأ ديم ةلمهملا ءاحلا تن (قحو) قيما اىج ىلع وطعم

 (خابو) «هرسك تازآو هةءطص ةاذاهربجأ مافعلا ترمج لاقي .هلازالاو حالصالاربجلالصأو ا دتملارمحت (هيفوت) و
 ىلع فطعلا نماتحنأ ىلع فوطعم(اتنب)و خاب ىلع فوطعم (نيايو) قلل آلوعفم (اتنأ ) وقااب قاعتم
 فاعل فرح نيد ل_.ءفوادحشأ لع فوطءماتنب و ىدوكملالاقوافافتازثاحكلذو دا اولماعأ نيلوهعم

 سبأ لعف ءاحلارسكو ةزم هلا عطقب ,(ىخل آ)وىمتن !ىسراغالاه )ل زتاحو دونا وهو رو رحاب فوطءلاو

 هلءافو ضام لغف عنم ىنعع(ىلأ) وأ دةبمةرو رضلل نب وذ :دلاب(سنوفو) تباباتنيو حاباتعنأ قاس أ ورب دةتلاو

 | ولك نشنول رعت ل4 او هلا فاش ةر ور ضالرضقلااب (اثلا) وفا لوعفم( (فذ-ح) وسوف ىلا دوعن هيفرثت سم

 نيتنثا ةنس ىفون ةمل-نداجنن وو ءالعلا نو رعأ نعوحنلا ذأ نجترلادبعابأ نكي بيبح نب ستون هاذه

 (هيناث) وىناثلا نملاخلا عض طوهىف( كانت نم) وفعاضل اوهفم(ىناثلا) و صأ لعف ( فعاضو) «ةئامو نيامثو

 (الك) وقانثلىدوكلالافوىفاثاتعن نلوذهنا ةل+وهنلا فاضم ماللارسك,(نيل) وهرمخ( وذز وأ ديم

 هنكملءالادبدثة,ىالل صال اوهسسشنلا فاك ةرور حن االىبلءفوطعم(ٌالو) فوذ.<ا دتبمرمخ فاك لاب

 مدقم نك ربخ(ةيشك )و طرشلا لغف (نكي 0 رلا فذخي كنقولا ىف فش
 مدقملوء-فغةمةر ورخالرصقلاب (افلا)ورخؤمن كيم أ هنا ىلع مذرعضوماف يمال وصوم (ام) واه منا ىلع

 (هتيع) و ةرمج ىلع فوطعم( ختضو)أ دةبم (هرمذل )مدع فرتت_تاريمضلااهدئاعوامةلص (مدع) لجو مدعب
 رك ذامىعم ىلع مزتلا فريعغل ا درفأو«.لع ف طعامؤاد:ءلاريس لوعقمللةائبلاب (مْزملا) هلك و هيلا فاضم
 كالذلو طربشا | با اود اهرخ [ىلاهريف هلع وءافلافوذ_لا م-الاوهواملولدم ىلع داع هن.عو هريح ريعذو

 فااحكنوللك ةنسشلاوام لا هنيع فورم ةبش لثمهافلا مدع ىذلا نك تاوتببلارب دقتو ءافلاب ت نرعقا

 أرك ذالعاف نملاح(ابسان) وسع ًالعف( ركذا) ورك ذاب دةملوةقف (دحاولاد)# , ريغو س ءرغلا نول ءاظعم
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 ملب مو زجت اظرسشلا لح هف(هياشد) د ءمزح فرح (م)و طرع ”فرح(ثا) وام_ ساني قاعتم ( ممل )وهم هنشرعتسملا

 قاعتم (مضولاب) )و هناشث لوعفم (اد>اوز وةرورمذالاءراشم طرشلانوك عم وذ - * طرمشلاناو>و

 (لعاف) ره لعف نملاحلا عضو. -فنوكي دق: ىنغاي قاعتم فرط ىطاشلا لاق( عمو)#* قابلا

 (بسنف)و أ دةيمنيعلارسكو ءاغلا تب (لعف) و لعاف ىلع فوطعم نيعلادب دشتي (لاعفد) هنلافاذم
 رك فاقلاوشب(لبتف) ل لانع) وادم اريحخة معلا يغب (ىنغأ) هل وىنغاب قلعتم

 دنع لبعف ءاملا نعسستلاف ىنغألاءذو لعاف عملعفو تدبلار دقترةفنأ: م ل اوعقمال ءانبلاو ةدحوملا ءاملا
 لل اوعفملاو لعافلاو لعذلا نم(« قلعأ) ةلج وىك*لودوموهوء بلا فاضم (ام) وادم ( ريسغو * زاعنلا

 ها ءاتلانملاحاهرسكب و هتفلسأ ىف ءاهلانملاحءارلا خف (ار رقم) ود ناس أ نم ءاهلااه دءاعو امل ص

 ىف (هنم) وىذلا هإصلوعفمالءانملاب ( لني ]هل و ريتا ب قلما ىذلا عز 1 والا ىلع ىدوكىلارصتقاو

 (ارع هنقا) لج ولوصوملاو هل دلا نيب طبارلاو هو ىذلا ىلا دوعب هنمريهكو لقد لعاشفلا نع ةيام لأب عقز عضوم

 ل .كوتلانون نملدب ف لالا اورسأ ل_ءفارضتقات وكر تأ لمعو قالط ذال فاالاو ريغرمخ ل وعممال ءانبااب

 *(فشولا * هنمل هاب ىذلا ىلءرمد" ةااررهمهتفلس اىذلاريغو تببلاوب دقت ةفشألا

 لوكتو ها لعداب قاعتمى هطاشلا لاو فذح ا, قا« ةمىدوكمملا لاف/رثا) و ل ءجاب لوأ لوع ذم (اد والا

 هبلافاضم (عتف)و اها تعنةضخملا ةركشلا دعب فرافلا تانمر 00 وتل تعن فوذهك اًةاعتم توك نأ
 قرد هد ىدوكملالات(افقو) ولع>الت ان لوءفم مالل ارم ر,(اذلأ )وني #ننال دعتمرمأ لعذ (لعحا)و

 ىف هلوق ىف رعنءدعب تن ءلابب سنى اثلاو .ها هلوعفموأ لعد اف رية #سملا ريهذضلا ن لاخلا ىلىبصت مو
 ىطاشلال اق (وأت :د)*ىعساك ض فاخلا ع زنىلءاو هنمنوكي نأ ل ةعوااففابوصنم هنالز ٌوَحَت بصن عضوم

 (ريغ)و ها خنفل اريغىلاب' 8 , ونت فذ>اىأ ف ودوملافذح ل ءفذ-ابلوءذمو هو عسبأت ىآ لات ىنعع

 ق .ةللانوءااندكو ءرمأ لعف (افذسا) وهم اريغةفاضأب رو رك( خذ )د لوعفماىلاةناضالا ن مهمل !فاض

 اةقاولت :وكلاسو أف قولا لجالوأ ف قوفافلاأ تفرما اكان : ونت لعجاتيءلارب دعنو الأ فقولا فتادنأ

 هنلا فام( (را رطضا) وفذحاي ناةاعتما 0 (فذحاو)« جهذلاريذ خول نذذحاو

 ىدوكلالاق ( راعذالا ف )و هيلاريغ ةفاضاب رو رم( ضفلا) وهيلافاضء(ريغ) و فذحالوع:م(ةلد)و
 تهمشأل اوهخم(انونم) رتهش أل عاف(ثذا) وثدن دال ءات لاو ضاملعف (تهشأ و)#* ها هلهب قاعتم

 ريم !نملاحالنينئالىدعتملا بل عيناثلوعفم ماللاريسك(ةلاف) انوا تعنلوعفمالءانبلاب (بصن) ةلجو

 لوعفمءانيلاب (بلق) هل وهيل فاضموأ دتبم(امتون )و باع, قاعتم(فذولاف) وىدوكمال افالخ_نىف
 ةيلمسل اىنعمةدافال ءافل'تا> دوافل ًافقولا ف باقاهن .وذفأي ودنمأن ود ودم نذاتهنأ و تديلاو رثثو» ري

 لخاتستركار مال سعلا اور دل (فدحو)« :رورضاقرامادقل الع ىلعفلا اريك لومعم حدمَبو

 (ام)وهبل'فاطم(نبونتلا)وصوة نإ تعنتحاص ىنءع(ىذ) و هيلاا,ةفاضأب رو ري (صوع لا)و هيلا
 عوفرص ليفت مسا (فوا) ل: مو ْر2لوعفمألءانملاب( بصب ) ومزحو ىفث فرح (م)و هن هن ردصمة فرط

 تادن' 1 ةفيفحلا نوئلابدكؤمرمأ لعن (ا.طءاف) وىلوأ قاعتم (تو.“ نمزو فزد ريخ هنأ ىلع ةردةم364

 رعد (سكتلازالتلا ىذةفاضايرورخ(نيونتلا) وهلا فاضم(ىذ) وأ دم( ربغو) (* الأ فقولا ىف

 و ةناضابرو رح ئرأ نمل عاف مسانم ونت لا ممعازلا هكوممملاع مب (سر رت قا (وحنفو)ادتب 1

 هلعافىلارددأاةناضانمهيلا فاضم (در) راسم زل)و فذ اول ةنلاب لعأ مركمودغ ٌىرم هإ هأو هيلا
 لوءقمالءانملاب (ىفاقا) هلحوهلوعفمللا ر دصأ.ةفاضا» نمهبلادرةفاضأب رو ر<ةرو رمذالرمهعلاب 0

 ةرورمضألاددءملا ل ىلءفلاربخلا لوم عم مدةةرمودن ىف ىئتقاءايلاذرمو زارب دلو موزلرب#خ عسب ىف - هع

 ةرورضالرمهغلاب (اه) ولا شالا ناب ىف نيه ولا وع رأ ىلع هذكسهرسشبب فوذ-*لعفب لوعقم 5 ريسغو)#*
 يل تملا ءاهل اورسأ لعف (هنكس) وكت قاتم( 0 ارشنم) وهيلااهةفاضاب رو رجب (ثينأتلا) ويلا فاضءأ]] ٠

 (يرطا نرخ اب )

 نالزوك هف ق(اهددو

 هقاهل ل_ددمالءانلا
 اهعجاع او باول ا

 طرشلاب باودلا طبر
 ليلعتل' ىل-ق لاقاك
 نيلئاعلادنع باوملاو
 طرمُدل!باوح ءاغلا ناب
 فاضم فذ > ىلع هنا

 باوج فرحر دهتلاو
 قر ًالوآاطربغاا
 0 اراعن وكف

 قالا طا نم ةرواخملا
 وهوسر راختملا 1

 هروا ىلع باوجلا
 لوقت أ (د)ءان!اوهو

 (نمرجلابدب زو فف)

 دب زماماتساج) ود
 يأ (ةذاضالاب ضوف<#
 وأهلا ماما ةاضاي

 لاقي الو) فاذلاب

 (فرآ-انلاب ضوفخ
 ىهةعمانالز ماماوهو

 ةفاضالاوهاغاضْمْعَلل

 فاضااثو؟ الفاضأ اوأ

 (ليادبهصوهتعافرط
 ريغكابدق فاضملا نا

 م١ نوكب ناك فرط
 وك ى-ءممماوأ اذ

 مارك اوديز مال-غ)
 محسخل اضعبفو(ورع



 لاراب

 هنكس ىلع فوطعم فو نه رمأ ل-ءف (فث) و ري دعو فامع فرح ( وأ) و ريسغيلا ةدئاع ىهو هلوعف هدب
 ةناضان مهلا فاضم( كر هتلا]) وهسفر بسلا فق لع اق نم لاخلا ىل_هبوصنمم ارنمملعاف سس( )و
 (ةمعضلا) وف قىلء فوامعم ملأ نمسأ (ملث1) «صسايكري ذو فلمع قرح (وأ)* هلوع ةمىلا ف صولا

 000 !نيعلارعس ِ ) هعضم)و م. ىلع فوامعم (ففوأ)و م !لوعفم

 ه.فرتتدمهمءاو ضام لءف (سا) واف ةعضعةمل اوهفا.ا ىلسء لحل انوه مهى“ الودر» (ام د فق ىلءاق نم

 ل[ لكل سبها دثاعلاو دةلساهدعبأمو د سد هل جوار هه ىلع ف وام عم ال عوازدا ريش  (ار ههزو

 خنن(اكر )وهيلع هإ فام ةلالدإ ف وذ هبا و-و طرس بلا لعق مبت ىعع (افق) و طرم فرح (نازوا+ مق

 قلعتوهوفاوةلاى عيبشلاني- مكتلاو_. ,فبكس ناكر عتافق نا وق :ىطاشل لاقافتلوعفم ةددملاءارلا

 فامع فرح (وأ) و ى- متنا ىلاث اتيبلا لوا, تيبلا لأ قاعت نيمضاألا ف ن_سحالاوهدعبا_؟تدبلاة فاق

 (نكاسا) واغلأ ف قولا فتاد. اة فيفا نونلايدكو مىمأ لعف(القنا) والقناب مدسةملوعفم(ت رح)و

 ربح عنع ىعع لوعفمالءاذيلاو هلاّش اءاطلاب (الطعن 1 نإ وهيلا فاضموأ دتبم( هكر ء)و' القناب قلعتم

 نم فاضااي وهام
 وهو قام هنأ ث دوس

 هالا نال 0

 هيلا فاضاا فلماغلا
 ةفاضالاال فا ثاااوهامنا
 ف)لوقت نأ نبني (3)
 كا :.طعأاناوحن نم( ءافلا

 نك. رلصنرتوكحاا
 01ج شيب فره اك ارب هريسفت ١ فوذ_2لعفأب وص“ :هنوكتنأزوعوأ | ل هس( ىل_هنوز# ادتمملا 1 ةبسااءاف)ءافاارتاو

 بهذ ا ىعتىأرلا نم ما ملل 4 ءفان (ال) وهيلافاضم(زوءهلا) ول هن: قاعتم(ىوسنم) و هيلافاضم هنال فاعلا ءاف لة ثالو

 ادتبا اريح ىرصب هارءال ل وءار لعاف (ىرمدل) )ولةنىلاد وعل هلوعفم هيّءإ_صتملاءاهلاو د_>-اوىلادعتم الوأىأر ىلع( زوال

 ريحت قالطالا فلاب (القن) ةلجوأ دتبمةرورضال بسنلاءاب فذ (ىوكو) ىفاثلا ىلع اهل ل_نالو لالا ىلع
 فر ذة هباوحوط دلال _عفلوعقفمالع انيلان(مدعب)و طرسش فرح( نا وادم( لقنااو)* فوك

 ادتملارعخنوكن أل هك ولةالارعح ( عنت#) ومدعب لعاف بنان ( ريظن) داعراضم طرم كلانوكما ةرورمذلل
 همعلو دايم ( كاذوإادتبل اري هباو 0 وشل اراظويشاا باوح هل !اوةرو رضا ءاذل !رابعد ىلع يفوذح

 امو سدلواهري_( عنتع) ةلج واهفرتة سماهععاو ضاملعف(سدل) وعن :م:قلعتم ه( 1 ومهلاف) وفوذ< ||

 ْ روهجلا دنع عنتموهراماعسياربخ لومعم مدقةز ومها ىف عنتع سبل لقنلا كاذورب دوتلاو كاذرع اه دعب

 لعح قاعأم ه( فقولا )»ب مهنءاقو ريصم سدا مهمتاب مونالأ ىلا- عل اوةدح ىلءفو رظااىف متاوج لاقي نآالا

 فامع) رخ 1 ىلع نسعي

 | نممسقوشو (باطلا

 ( ريانا ىلع) ءاشنالا
 واف ءاشنالل لماقملا
 لصةفط اععاذل ا( نلعد
 رثوكسلا كانطعأ ان | ىلع
 ىلع ءاشنالا فاد مز
 ١ 0< ناثلوعتم(اه) رمل اثينانةفاضأب , رو رب( مسالا) وهلا فاضم 6 نان 0 را مه( د (سكعلا الو) ريا

 دياعلاوارتبلارمخ هيلومعمو عج دل وم.فرختملؤالا هلوعفم لعاقلا بئانولوءفمال ىنبم(لعج) و هيلع || لم ريسلنا نامع يك
 مساوملب موز جم طرسشلا ل عف(نكي) ومزح فرح (مل) و طرم فرح (نا) ولعج فرت لا ريمذلا ا ديما ىلا | دعم هو ءاشنالا

 ءائبلاب (ىل-هو) هل -وندحاساتعن(مد)ل- ولصوب قاعتم(نك ا ما امف رثتسمن 3

 ثا ف دولا فءاه للع» مسالا ثدنأنا ءانوتيبلاو دقعتوةر ورمذال قود ط تلادا او-ونكل ريخ 10

 ىلة د قاع" م( عج ف ) و فو ذ<هةعنو هلءاف ( اذ)و ضاملعف فانتلا متقن (لقو) )* هك اا ناكل

 دئاعلاواموإ ص (ىهاضإ هل- و عج ىلع فاطعلاب لل ارو عر دوم م ا(امو) هي 1 !فاضع (مرا و أ راغداءزاأوسسانتلا

 هيلافاضم(نيذ) وأ دي دز افاص ىرتلاو عصا عج فروت العطا اذ_هلقورب دةتلاو قوز نا لاق

 ىتعع(ىمتنا) هلو ىكنا لعاف نملاحوأ ىمتثاب قاعتم( سكعلاب ) وه.هاضمو عيمصتلا ع. ىلا نيذ.ةراش الاوأ
 ربد_فقنل اوهمل اهتيسن هسأ ىلا لح رلا تمعغوهملاهتعفر نالق ىلا ث نك اب .,عواطم ىب ةئاوادةبمارمح تسانا ١ تما ف تكلا

 (ماهفتسالاورمإاب نيتلملا
 نمودي زا ذه زاحأف

 امهتيباما وانتا
 مدعو ىانتلا نم

 د ل دو 3 حمل م طل 5 موا لاقت تا تا ديفا سل نا برا داي سووسنلا كح. 115:7 1س فلورا واسف طاسة هال لالالا 27-47-57 +. 1

 ةرورضالرمدةلاب(اهم) وره لعف(فتو) «اسو «موأ س ؟علابٍب رعلاىلاب نأ هدهاضمو عيوعا عج ريغو
 لعملابقاعتم(فذدت ) نولعفلات عن (لعلا) وفق اعتم ( لعفلا ىلع) وم لافاضم(تكسااروفقب قاعتم |

 نينثالىدعتملا ىل امعأ نم ل_هذ طعأو فوذ<*لوقلةراس ف اكلا (طع 0 وهلا ف اضم (رخآ و

 فوذحنالوقلا كالذاةلوقمةلخ اوف وذ فاثلا هلوعفمونمةلص(لأس) )هلو لوالا هلوعةممسملا مشن (نم و ١

 اههماو ضاملعف (سدأو) « هلؤسل أس ىذلا طعاشأل 1 سووا ف هلوقمو لوقلاو

 فاضم ىع» هايس وامك قاعتم (ى وساق) وسارع ريض دا ل لا وعلا 0 رت

 000000 ل 7#” 7754500207#“1077



 سس سن ساس اعو اب ع نس يوسستتس سخي
 نمر لت هف (عار 5 وعما :نهلاح(اموزكث) هس مترج

 فوذء:دئاعلاوأموإ_صنيعلا ه6: (اوعر) ةل جو عارب لوعقمةلوصوم (ام) وءايملا ف ذح ىلع ىت م.مىعارب عار
 عرافلوةدنالوالا ناكوةان>الملاةاعاراو ىطاشلا لاق هوعرىذلاعارفرب دّلاو ب رعلاريمذ ل_عافلاو

 قلعتم هنارهاظلاىدوكلا لاق (ماهفد_-الاىف) وادستبم (امواه نيلعفلاقفاوتلاوعارام عارف وأ اوعرام

 (نا)و ماهفتسالا ىف هلمعتسملاامد ر د_ةتال ثعذلا عض هوم قتوك نأ لمكو ها ىنعأور نقود

 تئان(اهفلأ) و طرسشلاباو> لوعفمالءانمااب (فذح )و طرسشل ا لعفلوعفمال ءاذبلاب (تزحا) و طرس فرح

 هلوعفمهندإ_هالاءاهلاو نينئالىدعتملاىلوأ نممأ لعف(اهلوأو) ادةبملاريخهباوجو طرسشلاو فذح ل عاق
 (سيلو)«اعراضم طرشلا ن وكل ةر ورذال هباوج فذ> طرسش (فق:نا) وىناثاا هلوءقم(اهلا) ولؤالا

 1 ءاهلا نامل اىلادوءد ىدوكد الاقو اهلوأ هلوقن ه مو 0

 (م«اي) داموإ»(اضفختار ةلجووهيلا فاضملودو مم( !(ام) وامك قاعتم (ىوسف) و سرب (اق>)و

 مد-ةمقلطم لوعفمدا أب (ءاضةقا) وكالوةك كلذودر 5 7فودحن اد“. ريح (كلوتك 2 ضطفختاب قاعتم

 هيفرتتسم هإءاقو ضام لف (ىدتفا) و هيلا فاضم (آم) واكل ارو كاد ذاضالاب , ودحر هل ماع ىلع

 رس عوار ما هباودس و بعت ةائدىك ًاءاضتقاورب لع ىةتقاامءاضتقا هلوقذى طاساالاق ءاضقلابلط ءاضتقالاو

 لوعفم( ل-صود)#* هأ ور وأ ديزءاضتقا هناو بنوكيد-ةوامعيلع عقبامم كلذو وأ لطموأ ل. عتوأ

 لوطصوم(ام) و زحابق اعدم م(لكب) وس لعق (زحأ) وىذت عن (ءاهلا) وهيلافاضم (ىذ) وزحاب مدقم

 عوذللنييمقاطملو ءوم 6 رغ) راهتفصوأ امو -لوعفمللءانبلاب ( كرع) رلجوةفوصومةركسنوأ ا

 فاضماوادتيم(اهاصنو)# مخل ضعب فدج وثتيبلا اذهوءانن ثعن (امْزل )هل حوهيلا فاضمدللاب (ءانب) و

 رور**ةرو رسغالرمع علا 00 )وهلا فاضم (كد رخ) راهاسرب قلعتم (يغب) وشكتلا ل ا

 مملاصطب (مادملاف) و هاه صوري (دث) هل وانب تء:لوعفمللءانم لا , (مدأ )لج وهم هلاك رعةناضاب

 ىلءدئاع ىط اًدلالاههع درب مره لعافلا محن انو لو*«ةءال ىتنم ضاملءف (آ: تكسا) رانا للا

 نسما مادملاةانملا كد ر و2 قور 001 لاو فوصوملا ف د> ىلع مادا او فط اعلا فذ> ىلءوهو لصو

 (ظقل) داخل لم را (ىطعأ) ولاقت ىفىرح (اعرو)#* ها ل | ءاهىل-صو

 لوصوم مهسأو اوهوىاثلا هلوعفم (ام) وهلا فاضم (ىل )ل بصولا)و لالا هل او*ة:موظوىل طاب ل- ءاقلا سنان

 (اشفو) رن فر د_هنلاو ضفا1لا طاقسا ىلسعءدوصتم ىدوك-1لاق (ارثن) وامةإد عضوم ف( فقوا) و

 لالا عضومىفردصمارثن ى طاشلا لاقو ىنمتن ا ةققارتع بلاريعكلان را ذل (امظتنم) وىطعأ ىلع ف وطعم

 دد ىلع ىطعأ نم موهفملاءاطعالا ىلءدئاعهبفريمذل اشف هلوق 5و رثناا فاعذاو ىأرثن اذ هنوك لاحىأ طفل نم

 دوعن الؤامأ تنم هن وك ةلاحفتولا م لصولا اظفلءاطعااشفى أ هنملاحاماظتنمو كل ضرب اوركش تاو هلوق
 امواف:ملودد نأ مظنلا ىف هيراخ 88 !ةرايعلاو مة سم ىو عم هلمص) الذا نقولا ىلعالو ل_هدولا ىلع الو ظولىلا

 مب( ةلامالا )د ىسمتنا هبلصاحىنعملا نكسلامحافتنمال
 امل تع (فرط فل ولدان قاعتم(اننم) و فلالاتهف(لدىملا) ولما مد ةملوع فم (فاالا)#

 ىدوكملالاق ن وفوذ<*توعنمىلءراجرخؤمادتبم( عقاولا )و مدةمربخ (اذك )و رمأ لعف(لمأ 7 و

 ردع ا ايتام يرو ديلي كو فص اجل كاش !!لاقو ها ةعدرةسخا

 ها مةاولاب وأ ف اخت قاعتم ىدوك-ملا لاق (ثود)« ىسهنن ارح فرح لوم. همما نوكسل له_تأ انه هنكازئاج

 0 (اماد) دب لم ىل عايض وطعم (ذوذش )و فطع فرح ( وأ ) وهيلا فاضم(دن يس ) 5

 ادةيمىع-الودوم (ام)وه-ءلاف ءاضم( (ثدن :املا) وهبلت لعاقةرو ربذالرم غلاب( اه) وام هلص ( هلت ) ةلجو

 لد (امدع) هاجومدسعب مدةملوءفمةرو رخالرصةلاب(اهل|) و فوذحتءقاعّتمو فاضم فذح ىلءرخؤم

 تا(د) ها ورم

 (ةغطاعلاواولا ف )لوقت

 ورعو دي زءاحود# نم
 دره فطع فرح )داولا

 نعطاعتملا نيد ) عملا

 الو ىنفملا ف فنعلا لاق
 اهنالقلطملا عملا لت

 ديقلا عمعلل نوكنال

 هنو ورعود زءاجوع
 نا( و)هعمرأ هدعبوأ

 نم -(يتوعف)لوتن

 ”هباغلاو عملا فطع
 لوقت نا (وجيردتلاو

 دب زمافو< نم (متف)
 فامعفرح) مدرع
 نيغطاعتم ا نيد( بدترتلل

 تامزلا ف (“ (ةل-همعم)

 ى) لوةت نا (و)
 دب زماقودكن نم (ءافلا

 فرح) ءافلاوروعف

 بدترت-ال فدع

 تيقعتو مب .هةعبلاو

 ل أوك هيس سك ئملك

 اذا هلداوفنالف وزن 7

 ةدمالا امد نكي 7

 ترصةةااذاو) لجلا

 فرحأ فىأ (ن-مف
 امو ةعرالا فطعلا



 لهف ) هاع تفاعع

 ىلع(فوامءمو فطاع
 ريشنلاو فالا قد ربط

 لالا بدت ركل ىل_ه

 ىلاالل ىاثأاو لول

 مساوحن ف لوق:5)
 (كلذكرو ربو راحهنبا

 حربن ناو فز لو

 بات لعفت نأو

 مو فو(بو_هنمو

 مدر -<:و مزاج م-قب
 ناف) لوقت نا (و)
 ةرهسهلا (:ر وم

 نونلا (ةددثللا)

 بصي داكوت فرح )
 عفر و افافتارسمالا

 مدالا ىل_ء( رينا

 كلذ ىل_ءدب زب 6

 (ةح وهات ىف

 ثونلاةددد ا اًةزمهلا

 تأ) لوةةف هب ردصم

 ىرددمد.ك وثق رح

 اتافتا (مسالا بصي

 ىل_ءريلا عفربو)

 نتأاك فلوو (جدقلا

 هب رد_طمةشر طا (ام) وعناسا اىلادو»ب هيفرك ةسملعافلا بئانولوعفمال نيم ضاملعف (مدق)و طرمش تاما |[ هيدشا قزح

 نك قوربللا مفرود

 تصب لا ردك

 3 ذي : أ فلا

 ذوذ نودوأ دب ص نودهئمااشءابلادعب عقو ىذلافاالاوةفرا ٠ :مءان ن مال دبا لالا ىلءأ أنيئدباار دةثوام

 ادثيم (لدب) رده از هيزهشبا (ةلاءاههءانىذلل ثراث هل ءالا نمءايل (مدع ىذلا كوكا ذك

 طرمشلا ل_عف (لؤ»)و طرة فرح (نا) وهلا نيعةفاضاب رو (لعفلا) وهملا فا طم (نيع) ورخؤم

 ادةءارم (ىضاك )ولو .قلعتمءافلا كي (تافىلا) واعراضم ط لانو كلةرو رخال هباوسف ذو

 فوامعم نيدب ناد نمم' نإ هللا دلارسك,( ندو) فا. هم فا نمسا وهوهملا فاضم(فخإ) وفوذ.<
 ءانبلاب(رفتغا) وادتبم(لصفلاو).كلافاضء(ءاملا)و درو مأ دلمم .(ىلا)ومدةمرمح(كاذك )وفد ىلع

 0 ردد مال هزم( هع وأ )ولل_هغلاب قلعت مىدوكس لاق (فر<ت)و هريذلو عقم

 ءاه عم فرجوأر دن ىلعن كسا فرح ىل ا ا ها ةرورذالاه رمصةوءاه عموأ دو

 مدةملوعفما جو فوذعلواةرام فاك !١(اهميدعت 5 )و ها ءاه عم فرحو أ داو فرحي لاق هن 11

 اهيسردأ لو ها صيمقلاب بج ىأا+ .بردأ ىنعمو ىطاذلا لاقرب دي رادأن هرمأ لعف (ردأ) و ردأب

 مدقمرمخ (لاذك )اهم. بردأ كلر ةككلذو رب دقتلاو فوذ ناد“, ءاارع ريثمق ةاولا فوذهلالوةلاكلذل ةلوذم

 نمءاهلا اهملادئاعلاوامةلهلوعف' اولعافلا او لعفلان م( رسكمملي )لجو رتش وما دلع ىعنالود 000

 هدملا فاضم( رم 1 ) د ىلإ لوعفم (ىلا ) وه.ةرثت_سملا ىلب لعافاهدئاعوهماب عفوا ءم( ىلإ وأ) ويلي

 رثتسم هلءافو ضاملل_ءف (ىو) وقع فرح (دق) و رسك ىلع فوامع .(نوكس ) و فامع فرح( دأ)د

 فاضم (اهلا) وادتبم( ل صفو )نوكسات عن ارسك لو ةاج ودول اوعفم(اريسك ) و#« نوكع ىلا دوعن «.ذ

 ربدقتلاو لصفربلوعفمالءانبلاب (د_هب) هلجودعبب قاعتم(لدذالاك )و هلءاقىلاردصأاةفاضا نمهيلا

 (هكعزوعادنبالا عفر عضرملف طرسش مع 1| خفي ( نم ه)وديلافا ظموادتبم(-اههردق) لصن الكدءنءاهلا لصذو

 طرمشلا با ١ لم دقءانالاب(دشت ل)ث/ نمر ةرءضومىف طرسثلا هل جوط ثلا لعذ هنا ىلع هيموز<خ

 ادتبم (فرحو)« نمىلءدئاعد صد وهلكع وذ صو هل قءاهل هدا و لامهردريخ هياو>و طرمثلا هإ حو
 ارهظم فك, هل جو فكي لوع'(اروظم) وهيفرتتسم ل ءافوفكعراضم(فكي) وهبلا فاض« (العتسالا) و

 ف ٠ قاعتء فارهظاريسفت هنا رهالغلاو ها ارهانع قاعت مى دوك الاف ( رس نمز دءالع: لالا ورحم

 (ار)وعراضمل_عف (فكتر وهدعب فكتب قاعتم(اذك )و رسك ىلءفوطع.(اب)و فطع فرح(وأ) و
 ىهوناكمسا(ام) و فوذ<هياوجو طرشلا لءذ(ناك) و طرس فرح(نا )+ فكس لءافةرو رضالرمدلا
 وهو ناكرب_ مضومفىدوك- 11لاق ( دعب ) وهيفرتت تملا ف كيل _ءافاهدئاعواتلص (فكي) لجو ةلوصو»

 نونآلا فذ هءاع فةوريدخدعي ريش (لص“ 9 وةلاما|فلالا دعب ىأهدعبر دمتلاوةفاضالان 3 عوام

 (لصف) وىل-دعغب :قاعتدم (نيفر )ومس |( وأ )و ىلوالا دعب ىلع فواطعم( فرح دعب وأ)وةعد د ردغأ ىلع

 لاق(اذك (* بصنل ا ىفاغلأ هلا دب اريسغن مىنعب ن ونتلا ف دعم ياع فدو هلو هلووذ ها هلءقامىلع فوطعم

 ىف منعم ا رط (اذ') ذا ها انك لامر دقت فوذعكقاعتم ىدوكملا |(

 ' لعن (دأروعن زامل ىل ادوعن# ٍةرعش #م هلعاقو ل مد د) ومزحو قثفرح (مل) و 0

 ةجفاكلا(ولت )وما نانس(رسكلا] كسي م © 1( ورم كشن ىلع ف وادعم (نك- )و

 (ص)و رعمد-ة٠لوعفم ع,طملاف ةغلابم م ارسكب عاواملاو فوذ<ادةباريش عفر عضوم ف فوذت لوا
 هريغرام كلو نم توك, دقو بط اش )لاو ماعطلا ةريماو ريع ماعطلارامن هرم هل مها اءارلا توكسو ميلارسكت

 (لعتس-م)وأدتبم (فكوز# ها بسنأو رهط اىنعلااذ هو عاواتملا طعأ لوةد هن هن أك اًعاطمهاطعأ اذا

 ىطاشن ثلالاق لعتسمىل ءفوطعم:ر ورمذالنن ونتلاو رصقلاء(ار و) هلوعفمىلا ردد اةفاؤ٠ نءهيلافاذم

 بر علا لاقاك اذ_هنمدبال نونمهئاف ماللاو فلالاوةفاضالار يهب مطانلا مالك فوحنلااذه نمءاجاملك
 لعّتسسم ف كرب (ىفكشن )لو ها أطر دو نب ونتريغب لصولا ىف هنونظب سانلا نم ريثكوام تب رم
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 امراعر فوذعتلوقاةرامفاكما!(امزاغك )وهما 'فاضمةرو رضالرسغلاب(ار) و فكس: قاءثم (رمسك )و

 ة.هانلاالبمو زجلامأ عراضم (لع) وةيهان(الو) ها نيسدتلاو قؤرل ةيلاطملب اقل اًةلاطمهيلاط أال

 لعف («-.جون) ولياةتفح(دت)وأدتبم(فكلاو) بيس تعن(لصتنمل)ة لجو لمت: قاعتم(بنسل) و
 هل وهيفرتتسملا لصفني لعافاهدئاعوامةلص'لصغ:؛) هل -وىع*الوصومىهو هلعاف (ام) ولوءفموعراضم

 لعافو لعف (اولامأ) وق. ةدت فرح (دةو)#« همح ول نمءاهلا ادتبااىل اهتمدئاعلاو ف كارب حلاهبح ون دق

 لوة'ةراحناكلا(ادام_عك )وعادات عن (ءاوس) داولامأب تاقاعتم (عادالب بسانتل) و برعالري_تل او

 لعق (لك) وةيهان (الوز# اداعىلعفوطعم (التو) اظفلل ةدارا ىلع فوذحلا كلذ لوةءاداعو فوذ <

 ملمو زن (لذي) و مزحو ىف فرح (م) ولة: ةياوعفملا ىلع بص: ل ىفلوصوم م. !(ام) دال:مو زج عراضم
 ل :قلعتم (تود)و هيفرت: لا لد لعافاهدئاعوامةل داك لذ لهل هلوعدم (ك) ويفر سم هإءاقو

 وهو ءانثتسالا لءىدوك-!!لاقو لاهل !ىلعةب وصنمءانثت اةادأ ( ريغ) وهيلا فأ ذم( ضاسع#) وتببلالوأ

 نوذلاب (ن) ولوالاريغىلعفواطعم ( ريغو) هيلافاضمتث غلاَدثنْواريعُد (اهز ومطاملا ىأ أر ىلع لكم

 (رسك) و لماي قاعتم (ل+:) دلءانمدقملوعفم(حتفلاو )ع هيلا فاضمهسفن مظعماوأ هريغهعمو ماكتااري هذ

 لامأ نمرسأ ةرمهلا عطقب (لمأ) وءاراتعن (فرط ىف) رهيلارسكة فاضاب رو رح (ءار) وهسبلا فاضم

 (لءهزو ف وذ تءنرسالاو لعقاعتم هرمسسد اا] ةصري_ةساك فوذكتل اول راح فاكسلا ( رسالاك )و

 صالاباو> ىف موز<نيذئال ةيد_عتا ا ىفكعراذملوعقفملاءانمااب (فكت) وىل_.علام نم سمأ ما اريسكم

 رسسدالا مدلل لد دّوَدلاو ىناثلا هلوعفمةقلكع د (فاككلا) ولعافلا ماعم مقأ «.فرتتسملرالا هلوعذمر

 (اه) ولوعفمو لعف(هءلت)و رخؤمأ د:بم(ىذلا زومدقمرخ (اذك )*«قاشملا ىف اكلا فك فخالاىأ

 ىذلا ل ساه دعت أموهمات هل حو هيلتبقلعتم(فقوف) وهلا فاضم (ثينأتلا) وهبات لءافر زرع ارمد لاب

 ىنيمهسات:قاعتمىدوك-لالوقو هياوع#ب وص:م طرسشلا ىنعم ن ؟2فرط (اذا) وهل: ىفءاهلااهجلا دئاعلاو

 ىلع دئاع ناك م.-اوىدوكمملا لاق ضام ل هذ (ناك )وةدناز (ام) وهيفام عدو ُّط هلا عم نير

 (ربغ) :فرهالان روك,ثأو مفلان روك نالمتع ةماعلا نس للا درو ها تيئاتلا عيال

 «(فيرصتلاز# معاهللاو هيلا اضم عراضم(/فلآ) و ناكرمخ

 اموادتيااريخ(ىر) و ىربب قاعتم (فرصلاند) وداع (هم-شو) فاطعدال ذغوسوأد تس/فرح)#

 دحاو نمرثك نع هيرايخالاز وع ليعذزهقففتز ءهلابعىرب هلصأو ل.عفنزو ىلع هنالذالذ مكوه ءفطع

 هإ_سعضوم ىف (امهاوس) وأ دتبمىمم'لوصوم (امد) لع فطعاموادتبملل ىلءغااربةقباطم
 ىدحا قد فذقنءارلا ديد. نب ىرح هلص أ واد. لاريحتق ق> عع (ىرح) و ىرك قاتم (فيرصتن)و

 (ك) وى داب قاعتم ( الث نم) و سدل مءاىد وكلا لاق (ىدأ)و صام لعف(سداو) * ؟ر ورمضال نب ءابلا

 ىلع دداءهيفرت:بمريمضل والا هلوء فم: ىريب ناثلوعقم( فد رصت لنأف ) وسارع مضومىفلوع ةمالءانبلاب

 ءتلاقد ريلابت انالوعقمت وكن تا ىلعأب ودنمىدأ و سدا مسا هنأ ىلعاع :وذ ص لدأق ن روك نأز وع وفدأ

 ىطاشلالاقو ها اهتاس(اريغ) وةلوصوم(ام) وءانثتسا (ىوس )و الث نمىفدأىرب في رمصت لباق سبا
 0 قد نا وثاهنافتا ريغتملا لك الار دوتلان اوكمؤم .ومعاا خسيص نم ةغ صامت اوهو راذنءانثنسالا اذهيىف

 ثيل فوريه مفربو
 مسالا صاد نك فرح

 ءاورا وا قنا عقر و
 قئئثانل ىلع باعد هنأ
 داصل اريسكد (ةعاذسم

 نم لصاخل !لع'أ ىهو

 لمد علا فن ررمملا

 ةزمهاارسكر (بارعالا)
 رك ذينأ رهنابن مدقتو
 لاعذالانم (السعف
 نع ثح:الو) هن ءلا

 (لعاف هل ناك نا هلعاف

 ةلماعرك ذي نأ لاقولو
 هلوه-_ءمنع ثاالو

 و لح ديل لش أ ناكسل

 لاعقالا عرج فاعلا

 رداصااو اهئاممسأ و
 ًاموتاغدلا اواهئاجسأ و

 قلد واهاذعمق

 هبئانو لعاقلا لومعملا

 اهنا #ت2فأوتاك ماو

 اموامما اودخأ و ناريخو

 00 وأ )كلذهشأ
 قو لصالاف (أ رع 00 انضاماله:تنوك,تأزوعو ىدوكلالوقر ريهط ِكلذد _ءبةكتالا او ىلاعت هللا لاق

 نعت الو) لالا

 واروك دموهأ (هربخ
 مآ انو-و فود

 افرط) رك ذيوأ (ازاوح ردد
 قاءتماهجا(ار و رغوأ

 (قلعتم ىلع هبنيال د١

 دفتملاذاو مومعلادفتالتابث الاقامست ىف ةركتلاو ةلوصومالةفودوم:ركنئذ ىععامتا باوااولاف

 ىلع هيلا فاضم(مسا) وأدتبم(ى هتنمو) « ها متكوهو الث نم ىندأ ىرب امريغتم لك ىلع د صيف

 ةلالدا فوذ_< هبارجو طرشلالعف_(ادرت)و طرش فرح (تاز واد تبا رمح (سخن) وفاشمو دقت
023 3اطااأأ ااا ايلي ليلي يي ياام
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 مدةتوههشوأ لعنودأ

 دئاز فرح رورملانأ
 قلعتمالفئثب قاعتال

 (هلج) رك ذ (وأر هل

 الوز ةسيمساوأ# لعق

 نملتث اسوا تأرك ب

 لهر(مالمأبارعالا

 بدوأ "تت - لا

 ع أ ضف وأ

 (الوسوم)ر كذب ( وأ)
 هتلصنيبالو) اءجما
 ىلع باعدامو هااعو

 ةعانص ىف ئئانلا
 قرص: نآبارعالا

 نم مهلا مسالا بارعا
 ىذلا ماقوأ اذماق كلوق
 لؤالاف(لوةينأ ىلع

 لوةب ( وأ ةراشامسااذ)
 مساىذلا) قانلإق

 كالذ ناف لو-هوم

 رم (ِنا ارعامل عى ال

 باودلاف)ءريغوأ مفر

 ىذلاواذف (لاقي نأ

 هل (لعاف)نيلاثملا ف و

 ةراغا مس اوهو) عشر

 مساو هو ىل-ع افوأ

 لحما ل-هر(لوصوم

 هتلص نود لودرهأل

 ىنغملا ف عام هارأأ

 فنصاادر ودول والا

 ْ |ء : م8

 ةلبا رماغلاافزودبقامتم 06 )و طرمشلا لعن لوعفمال» انبلا(دز) وط و

 ربدقتلاو 5 رييشلاب او ادعام .سأك 9 وزو اباوص ضاعف اد اعيد ةملوعلم (اعم .-] و فانامو

 رمثفرح ( ثاد) 4+ ) هيلعمدقتام

 ناهس اشم (قالالا)و هب !افاضم(رخ 1)وناب مدقملوعغم (ريغو) « اعيسز وااسأ دزب ناو

 سداو ْح '!!لوعفا لت ابغ فو دعامهلوعفمو ثا ىلع نافوانعم سم العف ( رسك اورضو) رمأ لعف (تذا و

 فاضم(هيناث) ودز لوعفم(نيكست )و هليفام 1؟فسوس لطف زور مالا ىلع مل قف زانتلان

 هاذبلاب (لمهأ) ةلجسوأ دب .منيعلا مذوعانذلا اركب (لعفو) «ب مالابا وج مور *عراضملعف(رعأ زودنلا

 ريمذلاو لقس قاهتم( (مهدصقا) رهرمخ ثعةانثملاهام يلا خفي (لقي) ةلوأدثيم (سكعلا د) هريثلوعفدال

 ةفاضانمعبلا فاضمنيعا !نوكس و ءافاارسك,( لعف) ودصقلوعذم (صيصخت) ودصقب لعاف هلا فاضملا

 صأ لءذ (عهفاد) »* ص.صخمب قاعتمنيعلا هيك ءافلامضب (لعفب) وهلءاقفذ دعب هلوعفم ىلا ردصا

 مضو فال ىنعملاةهج نم ب ولامموهررسك اءلوعفم(ىناثلا) و هتف ا ىلع نافوطعم مم الف 0 اومذو)

 (وعنر هدازنمسأ ىازلارسكب(دزو !لعفاثعن (فالث)و ىفةلانملا (لعفنم) و عزانتلا لب: ىلع
 لغفلاىلا دوعبهبلاف اذا اريجضلاو ًادنيم (هاهتذ هوز 5 هيلا فاذملوءذمال ءانبلاب (نء5)و 2لوعنم

 (ناو) فوذ 2 هباوجو طرسشلا لعن لوعذمالءانبلاب(ادرح) و طرسش فرح (نازو ادةبملاربخ (عسب رآزد ||

 (اةس) وةيفاناموةطبا رءاغلا (اف) ودزيب قاعتم(همف) وط رشلا لعق لوعفمالءانبلاب (دزب ) و طرم# فرح

 مدمر (معال) ءط رمل! تاو ادعأ: هاف هل حو ضاملعذز واح ىتعع (ادع)و ادعب مدةملوعفم

 نيعلانوكسوعافلا تفي (للعف) إل ل ر)ومسالتعن(درع)و

 جر زو لرالا ماللارسكونيعلانوكع توءاقلا مسكت : (لاعفو)رخؤماد_ةمر ةعح ود ىلوالا ماللا تفو

 ىلع تافوطعمةثال* ؛لام_هرح و ثااثلاو لّوالا سب (لاعفو) م-هردوع ثلاثلا تفوءاغلار ا .(لاعفو)

 هبلافاضمرطةو< ثلاثلادب دشتوفاثلا هذ ةولوالا ارمسكي (لعذ) 00 (ممو) «ادتنملا

 طرس فرح (تاو) مملوخ دم ىلع فرح طاق ساب فوطع«باط 00 لؤالا مذيب (لاعف)و

 - (لاعف)و هاالعف نملاح عموةطبا ارعاشلا ( عم )عاب رلا ىلا دو: <.ذرتسمرب مذ هل ءاقو طرسش !لععذ (الع)و

 تاخد كل ذإو دقرامذ ا ىلع طرششلا باوج(ىو>)وهءلا فاضءلجرغسو هبفمغدم ثااثلاوىناثلاولوالا

 لوعفم شره دجوحن عسبارلارسكو ثلاشلا عفو ىناثلا نوكولوالا عتب (دالعف) و ىذا !لومعم ىلءءاغلا

 (للعت) ومدرب (اذك ) *لا هذ عماالعف ىو د ةفةعب رأ ىلعدازىأ ىابرلاالعناورب دقتلاوىود

 جنو اش *!|ناكساولوالارسك, (لاعفو) رخؤمأ دتبم ل عتود اددشمثااثاارسكو و ىاثلا عقفو و لوالا مضرب

 اهتاد (رباغ)ةلحواد_ةبملوصوم مسا (امو) ادة ا ىلع فوامعمسعطر ةودع ةدد_ممالءدعب وثلاثلا

 (ىهنلا)ةلدجودي زلا لءفوطعم/'صقنلا) وفطع فرح (وأ ) وىهتنابقاعتمدازردصمىازلا شب (دب زال) و
 داصلانوكسن ( (لصأف )وطرسثلا لعف ( مزلي ) وطرس فرح ( ك0 فرار ماذا ما اريدت بستن ا عع

 ًادتيم(ىذلاو) فر+ل اربح باوجلاو طرم ثلاوإ حوط رمدلابا او- هل او لص وهف هر دقت ىوذحتا د مرع

 بضنلاب ولثمكل ذودرب ,دقتقوذعناد ارم عفرلا(لثم) وادب اتا 57 رازلا) وىذلا ةلد( مزن ال) هلحو

 هذعبامرابتعاب اضدأ !فاضموهءلافاضمةرورضضالرمعقلاب (ان) وىدوكملاهلاق د اًرلا ىف رثدسملا اريذل ا نم لاح

 لاقي ىدتفا هائعم يطاشلالاقو ىنقا ىذتحا ىنعمو ىدوك-لا لاق بلا فاضملوعذم نب (ىذا >ا)و

 ىلع ىدوكملارصتقاو نيعااو ءاغلا محشن/لعف )ول, اد قلعم 000 هأ هت دتفاىأ هلاثمتءذن>ا

 0 1 نسسنم#اموهر منه هنعدو هظفل سفن ل-ءشبدارم او ىطاشلالاق 0

 (لودالا) وذلباقملا نم لعفةدوملاءالارسسكت (لداق)و ها ماللاو نيعلا وءافااوه لعف نمذىف ىذلاو

 ىأ فوُد-كاتمز هنوك هبءادتبالا غوسوا دةبم(دن ازو)لب اه قاعتس (نزوف) ولداق لوءفم لصأ عج

 صأ لعف (فعاضو) د ادة ملاريش لؤعشملل ءانبلاب (ىفتك1) هلجو ل اب قاعتم (هظفلن) وردد ةارفرحو

 ٠ر5 00007 تو تست ت00 17257 ج6 ه1 نب تن0007 تر رس عل 7 وول

 (ماللا)د



 | مم

 دح ىلع قبهرسفي فود لءفب لعاق(لصأ) و طرسشلا ىبعمن؟<2مىفرط (اذا) وفعاضل اوعفم(ماللا) د |
 1 ارك كل ذوءرب , د 7:فرذ<ادتءاربح (ءار 5) و ضاملءف فا.ةل رس ك2( قب ) وتقشن اءامسلا اذا ىلاعت هلوق

 0 وهدئدوكللاقديلا فاضم(ق:-ة) وءارىل ءفوطعم (فاقو) هيلا فاضم(رفعج) دا

 كد م )5 0 0 1 00 0 535 ها برعم ىءرافو دوار ا ةعمسو

 ره و ل )و هلوالا لعحال رد ولا اع ب (نرولا ف)و

 لعق (مكحا و ابن هلاساث تزولا ف ىلع هال تدثىذلا ل«- اف لص فرح عض دئازلا فرحا نكي تاوثيبلا

 هبل! فررح ةفاضانرور#نيئيسلا أرمسك ( معمم *) وهلا فاضم(فورح)و كحاب قاتم( ليصأتب) وأ

 فاننا محاورب د: لاو لم صان ىلع فطءلانرور ىطاش ثلا لاق ( فام اول مسمع“ را

 قوادةتيمفاخللان وكب نأ لهك و فلاحا قاءمت: ناثاامالا 59 (مم اك ىف )اذه ىف ها ملك 2

 اذهاو لثم عع م الماك ىف اكلاو ل هاك تبا فلدناو 3 لق ”فوذدعع قلعت يقرع عانامشوعو ماك

 اندم (فلأ اف ) د ىطاش ثلا هلاق شعب ىلا هتعب عمج واه« ىأ ب ييتكسلا ل#مل نمصأ لاو قابماع تاخد

 ضاملعف ةلمهملاءاملا جتني( بحاص) ورثك ايقلعتم( نيلصأنم) وبحاصب مد ةملوءفم ( رثك أ)و

 (دئاز) وهيءادتبالا وس ىذلاو هو فلالت عز هقلعتمو بحاصةإ_جوفلأ ىلا دوه ه.ؤرت: بم هلءاقو

 بذكلانيملاو هببلافا تمتحتةانثااءابلا نوكسوومبلا تفي (نيم) ودنا ر قاعدم (يقرو فلأري_

 نوك تأ ل <( و اولاد) هرب[ 0 )وأد _ةبم(اي !او) « نو.هنوناظلارثكحأ لاعب :توءم عمجلاو

 من ( وىدوكملا هلاقاذكواولاو يك ًاهيلعلوالا ةلالدإ هربت فذ دتيمنوكر تأ لمة وقعا لا ىلع ا

 طرشلاتاو-ون وتل اف د همر مدا مور مورد طرسنلا لل (اعشب) ومزح فرح ( مل)و طرس فرح :

 اتعننوكينأل متو هأ اعقب ١ قفاالا نءلاكلا عضو ه«قىدوكلالأت(امهأك) ود وةرو رد فقوذدنو

 فاذضاان ذأ امهع :وةوكا اعوقواعةي ل تار دقتااواهلوتدمو فاكسلا نيب فاضمرب لاقت : ىلع فود 2ردصأ

 فود - هل افاضا اب قاعتملوالا5 ةزهها انوكسو ن ءايلا من( ؤيؤياف) )و ريهذلا لس غنافامهنع ضوعو

 ىلع فوطعم (اعوعو و) ىاءملا فور هع رورحلا قاعتزاحأ نم ىأرولع هيسّششأ | ىعمن ماهفأسأ فاكلاب وأ

 ةلالد لعفلا نملاثمو مسالا نمل ثجكلذلثمو لاق ثيح ىبط الا دنع مسالا ىلع لعفلا فاطع نموهو واو
 قشابلاهبشن ح راوملا نم رثاطوهو ود و وا :مسالل ىذلافامهتمدحاو ص: النيسا لاف نوكي كلذ ناىع

 ىراوهلارزعرشها هبوصةعوعولاوتوصةعوءوبئذلاع وءو مهاوق نمو» عوءو لعقلل ىذلاد 3 , نهعجو

 عوعور دهم عوعوورئاط م. اي ويوحت نيترركماتتأك اذاواولاوعالا ىنتتساولاف ثسح لشسيلعرسلألا

 مد ةمربخ (اذكهو) بريغالةعوعولارب سف" ىلعىدوك ارم هدقاو هراالاو لوالا عمرب راو ها تّصاذا

 اًعيسلوعفم(هلالث) ولعافو لعف ةينث ةلافل أب( 1 وزمه ىلع فوط عم( ميمو ) رخخؤمأ د, م( رههزو

 اهلصًأ تري لوعفه العا لاي (اين رنا والا فاطرادما اهليصأت) وميهو زمهلتعن ةئالئاقبسةلح و

 زمهاتعنئىدوكلالاق حس 1 ) ورخؤمأ دنبم( زمجإ و مدع مح تلادك وا :تعنهريشواهلم هادو

 زمهةناضايرخ ازمه كاذكم ظنلا اًزه نمد_جولام هدأ ن ط ًااهف ىهو ىذ-:ىف هن دج وىطاشلا لاقو

 ىدوكللالاف(دعب) و ها رح هلا ارادلوىلاعت هارق ى1: دملا ل ايفوسولا اةفاضانموهولاق مخ ىلا

 رثك أدق اعتم(نيؤرح نم )د قدر مد ةشيلومنم تاو ودنا فاحت (فلأ) وز ءولىنعب تعادعب تع

 هرهاطو ىدوكلا هلاقاضدأ اتعنلا سرح هل واهل عارم _-خاهرح 1 ىلا( (فدر) هل-جوادتيم(اهظفا) و

 نيؤرح نمرثك أاهافثا فدرفلأد هيرب د: !اوفلال ةفدصا عضوم ف ىبطاشلا لاقو ز مول ثلاث تعناها

 نالمتعو ها انوذح ىنعأبق أد تاعي هنا ارهاظلا ىدوكملالاف( رخ .: ”الاف)و أد تيم(نونلا اوز# ىسوتنا

 زمهلا فل ةوادتبلارمع (زمهااك) ردان هلثمورع*ىفارق“ تملنعش لوس ىلع هدعإ ف رظلا ل ءافنمالا»نوك

 ايرتا ع الاؤ
 9 لاتذهنعاجأو

 هلوةف(ةد اهالتاق

 © : علا ماهنااذ ذفر

 تاللءاف هنأ هلوق لول

 بارعالا نامضرغلا

 وا ربا ةركو
 بارعا هلع ىقشال

 قكلو-ت فالس)

 مناهنأ) بارعالا نم

 ةدئاف(هيقتاقلوصوم

 ردتقتإ ف ىلعاجيشت) و

 يلصلا معلا لوصوملا
 ايار نئاعلاو

 هل تاملعيلو برعملا
 ثاتاهل لنالإ هلا
 مسا هلوقفىأ (هيذ لد

 ىثو ةدثاق) ةراشا

 هل امتا ىلع هببتلا
 ىرحح ىناجا !نم

 نك ناو (باطخ

 ءاهسالا فرمصت ةفرمد“

 تاىلاىدتساوه لا

 لابثو رسقملا (مسسالا
 ىأ (هدعب معي ىذلا)

 نم) ةراشالا مسادعب

 اذ_هىنءام كلوةوحن
 3 ادنع(تعت لد-رلا



 فانعوأ) بجاش“

 كلام 0 ا

 35 الالأ,فرعااف)
 ةراشالا كنا ىلءلإ

 و2 قاهبأ دعب عقاولو

 بهذف (لح رل'اهبآاي

 تع هنأ ىلا مه دعب

 هنأ ىلا مه-ضعب راجأ

 لةواعلعن اد فاطع
 ىنسالامو) اهنم لدي

 لو: نأ ارعا هيلع

 ارصت#م فاضم ديز
 سبافاذأ ا ناف هيلع

 ىف اكرقتسم بارعا هل
 ابار ءاهلناق (لعافلا

 م هوا أرةنسم

 ىآ(هوعنو) العوأ

 نارعا هلام لعافلا

 ناف لوعذملاك رغتسم

 وشو ارسم ايارعاهل
 فاضا !فالذبصنلا

 | هبارعاامتاو) رقتسم

 (هيلع لة دبأم بفشل

 وأ هعفر ىدتعي 6

 : 1 مق
 ] 4_تودحوأ ههصل

 (نيبنأ باو 0

 لوقف هب هنأر ءا عئاوم

 ىل_ مالا نا ىلع «ءاعلوالا ةلالدا ىفا كلا نمف ذل !ىوعدإ ة>اسالذرخ 1 زهه كلاذك هلوقىف مد_ةتملادهمال

 يبا نباتس اور قبح اكو )#ةففط دسك وتلا توف ن٠ ليباذفنافل؟ او شدا لعد ارا

| 

 (ةلاسا) هيلا فاطم (رننضغ)ر ىبكقلعتء(وعفو)ىطاشالاهالرخ الاف زمولاكرخ الاف نونلاو
 (يك)د 301 ىكلّوالالوعفااوهر نوذلا ىلع دئاعرت: ىهريمذ كفو ها ىكتاثلوعفمىدوكمملالاق

 رسثلا هللا كافك لاق « فرص ىفك ى عمو رأ: 1 طغو# ىفةلاصاثوءلا كور دق:لاولوعفمال نيم ضاملعف

 لاق (مانلاو) « ىطاش ثلا هلا دسالارف هضاغلاو نع تفرصو ةلاصالا مزمىأ ىف ا هلام ىنعت كلذ ءهفرص ىبعع

 (ثينأتلا ف) وءاتلادزتوءرب دقتر م2ملعشب لعافرأ :دايزلاةدرطمءاتلاو ىأ فو ذعرب ]ناو اددبمىدوكملا
 رخل ارد هناالالّزالا ىلع ىط اشلارص واو ها العافامتر ةنا لءعفلابوادترم ءاتلانردق ناري1ن ايقاع: 2

 ( وو هعرا ْضلا 8 ها ثدناتلاىذ قهر دق: فاضمفذ> ىلعداز روهمشتاا ع نم هلي نامي بسن أ هراذك

 أدةبم(ءاهلاو )ولفت -الاىلءفوامعم(هعواطملاو) هلا فاضم (لاعفتسالا) و ثدنأتلا ىلءتافوامعم
 الرعفموأ املعافوت ةومىأ اهلا نملا ل |عضومفردهمى درك 05 اكرر انا قت رد لحام

 فوذ < لول راس ف اك || (هماك) وف“ ::وىفىأضفاخلا طاق_ساىلءابوه:هتوكناله”تو ىسهتناول

 تكءالءاهلاوهب ربملا نيد وامن اق رف اهماع راجل !لودتد دن ءاهذل آت فذ> ماهفتسا مسساامو رح فرح ماللأو

 لاق (ماللاو) كراع وطعن (هربملو) فوذ-_هلالوقال لوةمهل عوث و فقولا ىف ةكرملا ناببلا _مبءىح

 وأد_ةبمماال!تردق ناربخلاب قاعتم (ةراشالاف) وعاهلا فمدقتام<_فءىصقءاولا ىلعفوطعمىدوكلا

 اتعئاعوفمنوكينأ لمت ى طاشلال او (هرهتشملا) و ثينأتلا ىفءاتلاو هلوق فم اكال ءاف تردق نا ل غاب

  لوالال_ّة>الا ىلءذ ها رهطأ وهوة راشالا اةعئار ور توك أو ةراشالا فةريهشلام اللاولاق هناكوماال

 5 لعن( عنمار)» كام ,اساانالا_ة>الاهفىأ ايىاثنالا_ة>الا ىلعوت رشا اياعلعتمو راشالا ىف هلوقن وك

 (نع. 7(نا)وديقاةةدلاعضومفف (تنث) وةداب بق اع م(ديقالب) وعن وعنمابل اوعفمىدوكلالاق ( هدا د0

 لعءافاذ هىلع (ةع) وزءاتلاىد>ا تزف نيب لدالاو زعل مءاتلا خفي نين ص 0 ظا

 خفن(تلاغك و ها لعافلا يئانا ذه ىلعةحو نيب ع راضملوغفمال ىنمع راضم هنا ىلع عاد ةلاصخإ ونيمت

 ا هللقع م-ولوق ن نموهواهل اوثدمو فاكللا نيدلوةلاراه_ذضاىلءفوذحت اد: .ارعدخ هلا ثملاعإ ااا

 نونلاتفذف. تااف > هلصأو هاذ - ى وفل ظنحلا لك أ أ نمترثك أ

 (زمه)ول_طفت عن اك ,قاعتم ( ةداب زاف) ولصف اذهدرب دقن فوذ تا دءارمح لصاف ىنعع (لعخ *

 تعن(قباس) ورخؤماد: بم( زمد) و مدقمريخ (لصوال) «هيلاز ههةناضأب ؛ دور (لسولا) ومرلا فاضم

 ها تيثللوه_«(اذا) وقال باعائد وكلا لاق (الار وتعئدعب زءه'تعن (تشالر هل-توزمه

 رح عضوم ىف هإ_+ او ىد_تايلءاشلا نع ةياذلا ىلع عفر عضوم ف( هن) ولوعذ هال ىنبم ضام (ىدتا)و
 طبضر وع و ىدوكملا لاق اكل ادعب لوقلاراهذا ىلع فوذ ثا دةءاربخ (اوترثةساك) واج علااذاةفاضاب

 توكف اههفد ولعءافلا نع تئانلالوعفااريمواولانوك-تف لوعفمالاثيم كوالاءاتلامضباود اودنسا

 ها ئثلا قة وهو تابثت ١ اب ةعامدلل ىم لاف حراشلا مزحريالا اذهمو ل_ءافلاريمضو اولا او سه ل عق

 ىلع) ولعفل تءادعب تءن(ىوت -1)ةلجو لعمل تءن(ضام) ودرولت (قدعل) ءادب ءمرهواا ىأ ( وهد)#

 فوذ<لعفببوصنموآفوذ<اد_:ءارعخ ( و ) ورثك أ,قلعتم (ةعبرأنم) وىو-<اب قاع”م م( رثكأ
 ىدوكلالاق (ردصااءصالاو) < اغغالاةدارا ىلعهيلا فاضم مضناو ف ثلكن اىنععرم لاب (ىلحتا) و

 نأ تبني ىبطاش ثأالاقو ها هئمردطااومالاو اذكهتفصلءفلوهور دقتلا اول ءفىلءفطعااينار ورع

 (هنم) و هلا "ناك :ه عفرلا هوو خسنلا ضعب ىفاع :وذ صدأ اردو لءف ىلعافظع اضوفخم الاو هلو نوكر

 000 انكر ( 0 و ه0 ا ملا عض ده

 ةثالثلا

0111 

 000 اذ ذ] ]  ذز]| 10 ز أ و اا حمبصعصلمماا

 دع _ ةيتت  _ا

 100أ010-77 1-76



 اذن ٍ

 ريمض لعافلا بابو لوعفقمال ىن. ضار ) م©) و فاعلا فرح طانةساب مسا ىلءتافوافلا تنالثلا

 ثدن :ا:)١ىالبط او مم لبقامىلءتافو مةثالثلا (ثدنأ "وص او نين و) لصولا هلام

 (نك ًاو)د» فوز عسب ,7لوعشمو ثدنأتل ثع سا )ةلجج ولوعفملا م اىلع رداصملا الط |نم ثنو ا ىلع

 مزلا وهذا هلمزالل ا هعفر هياكح ىلع هب ىأ او ضف مب طوم وهف ملاثس أمس ا ىلع فواعغم ىطاش كلا لاق

 لعف(لديو)هريخ(اذك ) وهسيلا فاضء(لأ )وادتبم(زمه)و ها بصاالو رح هل خدالف ءادس .الا

 رب دقت ىلعىناثلا هلوعفم(ا دم)و لأ مه ىلا دوعن هبفرم: ةسملوإلا هلوعفملعاغلابت انولوعفملل ىنمعراضم

 فوطعملوعفمال ءانبلاب(لوبسن )و ديب وف طع فرح (وأ)و لدس قاعتم (ماهفتسالاف) و فاضم|

 وأاهلديأ لاق هناكسمالا يب عميفانه هنوك-ل ع راضملا ىلع رييضتال ىتااوأ ل اوحند عدو ىد وكس الاقل ست ىلع

 هركذم عسبت ثنؤمو صاد نينئاو مياونبا وتساومءاف ل_سولاز ارمه عمم و نيتيبلار دقتو هأ اهلهس

 ةزمهلاو هل املا فلالا نيد لوس و ادم فرح لأ ارمه ماهفتسالاف لدم واذكلأز ههو نك اواهنم ا

 «(لادالا)#
 لاقت نانثملاءاملاب (ايطوم) ولعءافوىل_ءفزمهلاب (تأده) وعبلافاذم(لادالا) و ًادتيم ( فرحأ )©
 نملعاف مسا هنال ةزمهلا نمل ديايطوم ىف ءاملاو تنكس تأ دهوعموتأ ده ءاّتلا نملاح ىدوكلا

 ىصلاتأدهلاعي ايد ءتملمعتس هنالثأ دول الوعقمابطوم توك نأ له: وأب طودت اعحاذا هنأطوأ

 ريد لاو فام فد لع فرحاربخ ايطومتأ ده هلجو ها رهطالوالاو 1 كوسيلع تدرضاذا

 قاعتم(واونم)ولديأ لوعسفم(: ةزمهلا) ورمأ لف (لدباف) الوب تادف لادبالا فرحا ||

 داو فود عك ةفراظلا لعبا وسم( رث اارخ 1 ) د« واو ىلءفوطعم ةرورمذال رصّقلاب (ايو) لدباب

 فاالّتء:لوعفمالءانملاو ىازلارمس 9 د(دب د)هلج وهلا فاضم (فلأ) وابو واولث علا عض هوم نيفراغلا

 ىطاشن لالاقو ىدوك-ملابار ءال_اح اذهدث ازفلرئااوخ ”نينئاكء اب وواو نمةزمهلا لديافرب دقتلاو

 'لاذذاءةدناكو ل ءاقدنكمل نيتر كمن اةناكتاوعاملاو واولا نم لاخلا ىلءاي وصنمنوكي نأ لمع ارخ هلوق
 واولةقصو هو لعءافمسا هذ لماعأاو ةسدفر اناا ىلعايصت توك, تأ لمت و اهم ملاح هنالزب رخ رح ؟لوقي نأ

 فاضمرب دق: ىلءىتقأب قاعتم(لعاففو) ها مد_ةنأك لاحوأ ةفص هنا ىلورخ ؟نم لد, ف لأ رث او ءابو
 بئان نعلوزيم 5( اذيع) و امةإ ص لوعفمالءان :هلاي (لعأ) هو ىعم مال وطومىهو هو ه«ءلا فاضم (ام) و

 ىلءعف ةرهإ_< ةرمهعءايلاو اولا لادباىلا ةراشامح ءا(اذ)وةلوسوملاامىلارثاعلاهبف رتت_ساالعأ لعاف

 ىذا لعسفلالعافنيعفيستاىأ قالا _الااذهرر دّقتلاوءريحخ لوعفمللءان نملاب ( ىف“ ةا) ةلد وعادت الا

 6 د ةلججوادتبم (دماو)# تارورجلاىفاعسوفوأ : ر ورضا د2« ما ىلع ىلعفل اريخلا لومعممدقن هنيعتاعأ

 اثلاثثوك نأ لمتكح وةفدارتاالا اودحالا لبق نم َن نوكيف ىرب قري_ىضلا نملاح (اثلاث) ول اوعفمللءائملاب

 ناثلوءفم(ازمه)و ديزي قلعتم (دحاولاف)و لخادم لاوحالا لمبقنم توكيقدي زف ريعضلانم الا
 امهندب طبارلا اودملارمستل اوعفمال ءاذيلاب (ىرب )ل_جواهن رصب تن :اك نا لاسو أ ةملع تناك ناد. .لعمدقم ىريل
 نادل نيندلا افكار هسيلافاضم (دْئالقلاك ) و ىربب قلعتم (لثمىف) و هبفرتتدملا ىرب لعاف بنان
 لد الولاو املا دحاولافادت اردملات وك لاحدئالقلا لثمىفازمهىرب دملاو تيبلارب دقتوه«لا فاضملاو

 تع اا با ا( هلجوه يلا فاضم(نينل) ورخؤما ديم (ىلاث ( ومدرب( كاذك )# ةدالق

 (عم+ )د:عوجلاي تنم ةغسصا فرمهلان و :# هيلا فاضم(لعافم)و امنت ١لوعفم (دم)و نيل

 ردصم هنال عجل اوعقماهد كش عماضو درا ارح أ .لاارسكوت د (اهين) وفوذحلا دام مريدش نم وذتلاب

 ١ اذ_هوهوعىدو 511 قو يبطاشلا هلاق اعني ة بغسم ىذمول ىف ماعط اوأ ىلاعت هوقكل عفلاونأب ردقم عمج

 < كلذورب د_ةالاولعافلا ف ذس>اهف زوحىناانطاومادحأ ١ ىبطاشلا هلافاكةدأب لا فيشلاو اهدث 0

 وضرأل |وغفموأ لعاف

 ' دمعلا نم (كاذ

 فال )تال ذفلاو

 ايارعا هلت افهبلا فاضملا

 رسحلاوهوارقت_بم

 لي اذان فاشل ب
 هنألل_عهبلا فاضم
 العوأ افا (رو رح
 نأب رعدأل عه و

 ع وضوموها عربعنال

 هظولي دحاو فرح ىلع

 لستلاريعشلا لوقف
 تب رضوهغ نم ىلعفلاب
 ت وكل ذال_ءاف ت

 باو_لافاذكه مسا
 هسعمأب هع :رمعل نأ

 كرك_.ثلاوأ صاخللا

 ريمكلاوأءاثلا لوقف

 فذحلاب راصامامأ لعاف

 ذلف داو فرحىلع

 م فلوغتخ كاذب سأب
 هنالورمخ فذح اددم

 نم ف فونعأ شعب

 كف ف كاريرع
 "هراقولا نم هنال ىمأ لعف

 ١ جتنا اضن د[ بو طموهو درالو الوعفم(زمهلا) وقتا لع فوطعماضد أ سمأ لعف ( درو ) مأ لعذ عطر«
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 ىلع اعوضوم ناك ناف

 ل ونمت هن قاند نورت

 امو ماهش تام انم

 ن.غالو كلذ هبشأ

 ةماكلا نع ري_هب أ

 الف اهئا ىو رسخت
 مس انونلاو ميلا لوقت

 ناك كلذ وماهف:بسأ

 ةادأ ىف لأ مها وق

 ْن -مسقأ في رعتل !
 مذللا اوفاالا م-هاوق

 تئكع نأ ىئشو)

 ْق 1 هللا
 ىلاعت هللا نكن فرح

 هلاهسظعت (ادئاز ز

 قبسا ةنالز امارتحاو

 دئازلانا ناهذالاىلا

 الصأ 1 ىنعمالىذلا وف
 هزه لاعت ه-هذاكو

 نمامنال (كلذن -ع

 عيدص عم هلوالا قرح

 كاذ فالح مهف نمد)
 اذه عقودقو مهودقف

 ءاهلا ذب (مه ولا

 اذاادرسكت مهوردصم

 اول

 ءائبلاب(لعأ)ةلو ل اوصوم مم اامردرب قاعتم(اهف) وناثلوءفم(ان)و ع زانتلا ليس ىلغ ىنعملاةسهسنم

 000 تادببتو اره)ولهعقاعتم (ل-؛هفو) لعأ ل عاف ثاننعل اوزي,(امال) و اهتاصلوعفملل |

 (اواو) وولّوالا هلوهفموهو زءولاىلادوعب هيفرك: مريع لعاشلا بانو لوعفمال ىنبم ضاملعف (لع>)و

 00 ار الريف 5 :لاب(ارمهو)نوا ارهلثمىئاواوز مهلا لعجاورب دةئلاوىناكلا هلوعفم

 ىللاردصأ اةفاشا نم ه٠ .لافاذم ( ريغ) ودرب قاع: م(« انىف) ورم لعف (در) وه. .لافاضم (نبواولا )هدرلا

 هبلافاذم ىطاش !|هلافاك ىفاو ادنم لوعفمال ىنيمضاملءف(فوو)هيلاربغةذاضاب رو رج (هبش)و هلو وعم |

 نونالثو ثالثدشالا سابع نبا لاق ىدوك -1!هلاق فو ول عاق تان نيشلا مب (دشالا)و اهذللاةدارا ىلءهءمش |

 لدبآللوأ لوعغم (ىاث) ونينثال دعتمرمأ ل« ف(لدبا) ولدياب نان لوعفمربملاهتذن (ادمو)و# ها .ةنس |
 نب زههاا نملاح فوذ_ ه؟قاعتممالل'نوكس واهدتفو فاك-اارسك,(ةلكنم) وهلا فا 00 زمهلا] و
 اعراضمهنوكلةرورمضال فوذ# هاو>و طرشلا لعف نيسلا نوكسوءا لا هتف ( نكس سالو طرمش فرح (نا)و

 ىطاشلالاف هلوعفم5 ةكئااعاإلا ارسكو ةدودهملاو :رمهلا تا ر رن كل ةراحف كلا 0 كرد

 رث 1 ىلع فوامء«لوعفمال ىتبم ضاملعف ( نم ءاو) ها هريغ ىلع هب هلضفاذا هيورث ودا ذكت هر 1 !نم سوهو

 ن ,زمهلا اث ىلادوعا <. ةرتتسملعءافلا بانو ط رشا |ل_عق لو ءف مال ءاثم 6-10 و)ط رمش فرح (نا)«

 ءانبلاب(باق) ومض ىلع ف وطعم( خف )و فطع فرح( (دا) وهياافاضه(مض) 2 !قاعتم فرط (ر 1( 5

 مد:_ةملوعفم (ءايو) ىاثلا هلوعفم(اوار) ولزالا هلوعقم بلة ىل_ءافاابئانو طرششا باو لوعفمال

 (رسك ) وباةننب قاع مفرط ( رثا) وءىع»ااىد وكمالافال-“ هيف رثهسأاتاةثب لع نم ل التاق نيد

 خفي ناتيبل ر دّقتو دعا رىلا ىدعت ف نيت الىدعتما باقع واطم ناقنا 3 راضم( تاقثي) وهلا فام

 ( ريسكلا)و فوذ_ هب تووءذملا اوأددبم ( وذ) «ءاب رسكر ثا تاني واواو باذ 5 وأمذ ,رثانن زمهلا ىناث

 مدالا ىلع «بفلماعلا رارةةسالا ف ذح دعب هدعب فراغا ىلا ل ةةئملاريعغلا نملاح (اةلطم) وهبلا فاضم
 ادتمااري_دن عضومف(اذك) رعدالا لب ,اق ىلع را ارعتسالاف 1 اريمذلانملاخ ىدوكملا لوقو

 ةفوذ<#لاحر دقت ىلءام ه] :لوعفمالءاذم ملأ ؛ (مطد) ةا حو رصأب :لّوأ لوعقم بدن ل<*ىفلوصو ه مسا (امو)

 عراذم(نكي) ومزحو ىف فرح (/) وذهب هيردصمة.3 رط(اه) ورمأ ل ءذ( (رصأ) ورسدأب نان لوعذم (اواو)و

 ادم( || ١ 0| ةاطغ ا دعنا ىوف انتل دان لراعي ملفا ا اهمقرخ“ سماهم أول مورش ةظئانلا 1

 | و درا ديبسسفا ىنعب عراض«لعف( موا دةبملارمدخ(اج) هل وعاجل عاق نمنالاح ([ةلاتم ان)و

 52 أ نم سمأ مع ااديرشنو ة 0 هرههلا صخب (ما)ومأبقاعتم(ه.ناثىفز ومأبل اوعقم(نيه>و) 0

 موا توك ناز ودع وىدوكلالاق ظفانا ىلادا:سالا نم هياعفطءاموادتبا ارب هلومعمو مأ ةلج ودصق

 وذنب زمهلا قاثونيتيبلارب دةتو ها نسحأأ وهو مأ هريس رعدم لع_فهلوعفم هنا ىلع تصالاب هوو

 ىأامان" الفل نم , زمهلا ىفاثن وكمدعةدماةلاطماو اومضد ىذلا اثار ءيلارنصأ و اًةلادماذكرش سمرمتكلا

 لوعفم(ءاب 77 تاقلاوق. هلا نيهحو هيناث ىف ددقاىأ ماهو مْؤأ اواةلطهءانءعا» فرطتملا ل ذذ انر 1

 تعن(ال:) ةلجرالتبمدةملوعفم(| «ك) ا و صأ لف( تلقا) وباةابنان

 (اذ) والعناب قاعتم(واون)و هيلافاضم( ريغصت ) وار امسك ى ع فوطعم(ءاي) و فطعفرح(وأ) 5

 ةففحللاريكوتلا نون نمل د.« -فلأو صا لعف(ال_فا )والعذاب ةيلوعفملا ىلعبصنه عضو مءابتاقةلاىلاةراشا

 42 زورخ ىلع فوطعم(لبق)و ف طع فرح( وأ) وىدوكمالافال_ةالعفاب قاعتءالداوا ثأ 6و 1ف)#«

 ىلعف وطعم (فدأب 2( وفطع ف 5( وأ) ود ءلاانةناكا هرو رسث(ثدنأتلا) قدم ءلافاضمتر و ىذا ارمعّعلاب

 ىلع بصنهعضومءاب واولا باقى ةراشا (اذ) وةداب زلاوة.لعال :_ةقفلاب رور هيلا فاض«( تالعن) وان

 ”هبذرلانالاوأ ارقاعتم(ردصة ىف )«برءالريمتلاو لغافولعذ(اوأر) و قا طملوعفم(اض:أ )واوأرب ةيلوعفم ا

 لعملا ىنعع (لتعملا زواوأرلىفا'ل!لوعاملا عضومفردصم ف ىدوك-11لاقو طف داو ىلا ىدع::ةءبهذمانو
 1 ل ا ا ا ا ا ا ا فش كفاك 1

 2 هفاذدم

 ش



ْ 0 

 ادتيمنيعلا جف و ءاقل اريسكت :(لعفلاو) ع وذ لعافن علو ريع (اندع) وفوذ<هيتوعنااوةبلا اضع.

 لاخلا فل معنال ءادّئبالا نالىدواكمال امداد ا لعفا!نمال اله يفرتت سلا حدك لعاف نملاح (هنم)و

 بوصنمبصنلاب وفوذمتادتبمرم عذرلاب( رد ر واضنأ دج لءافنملاح (ابلاع) ولعفلاريخ ( هز و
 لآ ١) فلالا ىلقاةثالغلا تا. .دالارب دقو هم ل! فاض واول حتذو ةلمجلاءاطارم كب (لو لة فيذساا

 اذه نا اقر ةوأثدنأ ادلاعان لءةوارخ 1 اك واو لدفاو ءاب ريغدت ءاب وارمسك
 فاضم(ىذ)وا دتبم(ع-جو)«لوخ اون كل ذرابلاء هذ مودك لعفل اوه: :علعاالعفلاردهمىفاضء بالا
 نيعل تعنلوعفمأل ءاذبلاب ( لعأ رة جوبا! ىذةفاضابر و رتث(نيع) و هلوعفملاردصلاا ةفاضا نم هسنلا

 محب قاعتم(اذب) وسأل عف كحاوةدث از ءاغلا (مكحافز ولعأ ىل فوطعم (نكس) وفطعفرح(وأ) و
 :صرع ىنعع (نء)دوكحاب ناقاعتم(ثدح) ر(هسف)و هلتءنوأ :راثالا مسا مس | ىلع نام فطع (لالعالا د
 ملاصاىوعدتالءافلاةدانزانلقاقاوادتنملارب سا ميل وفرت م هلءاقو ضاملعف

 هلوةقلاقاذإو انهو ىفريلن فهد: عل دنالءاغلا نال هنو“ .دهس بهدم ىلع لكم
 مرحالف فانثتسالاب تاس ركنا ةرق لذ كيشالوش منهو دنا انا 5 مهتاتف عكنافنالو ةءهلئاقو و

 هريج2!لغت ثادق هال اق هلوقدرسفب لاغتشالا أب نم م لعن ةرامكانب وصنمنيعىذ ع جو ىبط اد ثاالاق

 هناك ط رمل ىتعم ىلع هل 7 قلالعالا ادهم نيعىذ عج لعأنالاق هناكرو را

 اد ألك. ثءوهو ها نكسوأ لعأ نيعىذع>ىلالعالااذ_معكحاف ئه نك امهم هر دةتفلاف

 مه عسج توك :تاآىدوكارّو-والماع .رديخال ل حدعت ناز هل بقامعذلمعنال باوطا اهد_ةبامثال

 3 دبرءللري_ءذلاو ل ءافوىل-هف(١ ومحو وز# مكحا ةرممعتا رع26 للعقاب ا وأ : نو < نآودربخش ساو

 ًادابم(ناهح د) و مدةمريخني_علا ذو ءافلارس 9, (ل_هففو) اوعتجلوءفمنيعلا خذو ءاقلارم كت

 ربحت ورمل ارخ اال خذو يله جااءاحلا 1 هو هر (ىلوأ)و ًادتيم (لالعالاو) نخوم

 قرئت سللاريمض!!نملاحىدوكلا لاف امالز وأد. .ه(واولاو) «لرخلاك كلذو 0 فوذ< أدتنم

 اذهو ها امالناك اذائىأرد_ةماماواهدعب !لعفلااما اهفلماعلاو واول نهلاح ىطاشا لاق وباقنأ

 باقنابقاعتم (دعب) ودوأ ىدوكملا هلاقاف«فال صدالاواههحاصو لادا لماع 0 زاو> ىلع ىنيم
 لاح ىدوكلالاقو هنةياوعفملا ىلع باةنايبوهئمىطاشلالافةرورذالرصقلاب (اب) وهلا فاض (خف)و

 لجو دحاوىلا ىدعتمف نيت اىلاىر_عالا تأت :عواطمتاقأ :انالنيعتم ىىط اشنا هلاقامو باق اريمض نم

 اهلودثدمو فاكللانيلوةلار دقت ىلع فوذحا دن ريجخءاطلا هب (ناي ل )وواولاريخخ (باقناز

 هلل اوهريشن اضرب وأد :مثامطعملا وكي نأ نأ ل تع وتايطعملا ىلع فطاعلا طاقساب فوطع# .(ناضر و

 58 ةعضوماف فاكسلا مطاشالاقو نا.ضرب ناب.طعملا كل اوقك كلذو رب دقتلاو فوذحما لوقلا كلذإةلوةم
 اقرطواولا توك نمىأ هأ ىضرت و ىطع!ا ف 0 ىاقنا ىأ با ةناريمض نملاخا ىلع
 صضاملعذ (ب>دو) مافنلا نم تدرفة سا طو رسثا عسبج نذاف ردك نم ةلواهابق ىت اةحمتلاوةعبارو

 ىلارد_صااةفاض'نمهءلافاضم( را راق) دا د 0 لامو هل.:تيكارخ7 آت>ولعاف (لادبا) وع

 ًادّبمىدوكملا لا ةرورسضالرصةلاب(انو) لادباب ناقل تم (فاأنءمضدعب) وهلءاف فذ_تنعب هلوعفم
 فرئعاي ناةاعتم م (اهلاذي) )و ها ١هيلافاضء(نقوك ) وفرتعاهرسفب رك الوعفم دوك :تآز وعو

 لادبابحوورب د: :لاوابهتسن ىلع هل خالو عذرلا لغاز مقرمش مف رس لعق (فرتبلا] وفود اذت عنو

 شفخالا كهذلوي هنه.ؤو رارقالا فارت_ءالاولادنالا اذ_مءاهل فركعا نو ةوكعأب و مط دعا فاأنمداو

 باث (مووذحلا )ولوعفمال ىتبمع راضملعف( رسكيو)«ىطاشلا هلاك كاذفروهجلاو هب ويدسةفلاختو
 ءانبلاب(لاقي)ة له ودي رد_همامورح فرح اكلنا (5) ورسكس قاعتم (عج ) ورسكس لعافلا
 (عج) ولاعب قاعتم ف ىنعع :(دنعإ) و لاقي عاف بئانءابلا توك .وءاهلاريسكد ( ميه) واهتاص لوعفمأل

 انا

 ندلارفنماملا) طاغ

 ىرلا بيطخ (ئرارلا
 تاقناف ىصخاكسلا لاق
 نأ ف نصل لع نم نم

 مامالل عقو مهولا ازه

 تلقىزارلا نيدلا اردن

 هنالوالا ننسأ نم

 ةرعاشالا عاج القن
 لمهملاعوتو مدع ىلع

 وهويىلاءتهللا بانك ىف

 مدع ىلع عاجالا نيع

 ذاهدق درازلا عوتو

 رهىبعملااذ_مدئازلا

 هلع لوأف لمه نيع
 ىاجاتح اال مهولا ازه

 عاجالااذها ص درعتلا

 فامل-+ هناىاثلاو

 ةرامف لاعت هلوق

 ةيماهقتسا اهلا 02

 هلوقك بععتلا ىب_هع

 كدهدوا اىرأ الىلامىلاعت

 كلوالاىلا ف:دملاراشأف

 رغقلا لاقذ) هلوقب

 نم نوّةَعحْلا ىزارلا

 مهو (نيماكنللا



 نأ ىل_ع) :رعاشالا

 مالكفف عش ال لمهملا

 نع هعفرتل (ىلاعثدللا
 ىفاشاىلاراشأو كلذ

 هلرقفام امأر) هوب
 هليانمةجن .راهبق ىلاعت

 نوكت نا نكهف
 علل ةسيماهفتسا

 ةج رىأبف : دّعتلاو

 ةدثزال ىنعا (هللا نم

 رغقلا ملاكى سوتنا

 نآرهاظااو ىارلا

 دحاوأءةيالمهولاازه

 نعال ضفءانإعلا نم

 مامالا اذه لثأ مقبنأ

 قالطار_كهنأ انءاو
 الال> ادئازلاءلوغلا

 ىانعت هللا مالكلا

5 

 اهبقىلاعت 1
 توك نأ ىلع ةجر

 وسجلا لق ىلبع
 هلاق ىذلا ناكمالاو

 حسم

 مهلوغك ثاذور ميقتلاوغلا م هاج اةضغلا ورش :انلاهايلاوذرمهلا فب (اييهأ )و هب هللا اس

 ضرالا ف بهذي ى أري جذ رب ريسعبلاذدع أي اذاشن امايهلاو شامعلا دش وهو مايهلا نموهو ممهأ معنف مه
 لعفءارلا مب (در) و هبلا فام (مضا١) ودرب قاعت ه(رثا) ودراناث لوعف«(او اوو)* ىبطاشاا هل ة:ىعربال

 العفدرثو ؟ي نأ ىدوكلازوجولرالا هلرعفمةر هرمضالرصقلاب (ايلا) ونِي_:الى دعت اريص ىنءعدرن٠ سغأ

 لوعفمالءانءلاب (ىاأ)و ىفاأب سن لع ىف ط ريشممسا (ىتم) و ها هيعوفيصءابلاولوعفمالامنيماسضام
 هلوعفم( (مال) ولوالا هلوعفم»ام لا ىلا رئاعا اه.ؤرك:سملاهعوف ضو نينثالىدعتملاددسو ىئعع وهو طرسشلا لف

 ىطاشلالاقو لعفمال ىلع فوطعمىد وكلا لاف ( لبق نم) و فاطع فرح (وأ) و«لا فاضم(ىللعف) وىفاثلا

 فاضماضب أ وهو هلا ف اضمةزورضالرصةلاب(ان) و ها ماللاعضومقءانعمنال لعف مالىنعمىل«فوط ءم
 دملاو قوفةانثللاءانااب (ءاّم) « هيلع مدقتامةلالدافوذ<# طرمشلا با اوحو ثنن أت ءان لبق نم هرب دقت فرذهل
 مو مما خشب رد )وتاب قاهتم (ىرنم) رهيلاف اد طم جا نم ل عاف مسا (نان) وفوذعتا ديار

 هذهءان ليقنمو'لاق هناكءاةاةفسصلا عضوم فان :ه قاكلاىطاشلالاقو ناب قاعتمىدوكا 11لاهتلادلا

 قاعتمىدوكلالاف (اذك )رامزلم ها رك ذمهل مسي للا“ :مىفا موك ىر ورم دس ةتوف لاثا افاهتفص
 خفي (ناعيسك ) وهريصب قاعتم (اذا) و هلق ثيبل! ىفدرهياعلد فوذه؟قاعتم هنا رهاظااو ظأ هريصت

 ١ ىلا دو»:هيفرتسم هلءافو ضاملعف( هريص)و .ريصا ىلا“ *لالوعفما عضومىفةدحو ماءابلا ضو ا

 ىلاةرثاع ىطاشلالاق ر ىرنم موهفملاىرلا اغذل ىلءةدناعىدو كسا لاق لوالا هلوعشم هندإ_صتملاءاهلاوت

 فرح (تاد)# ناعبس لثمىرلا افا ىنامااريصاذا اواو مذلارث اءايلادرتاذكرب دوتلاو ها ىرلانم 1

 نوكس -و ءافلاصضب ( ىلعفل ) واهرع_ث(انمع) وءايلاىلا دوعب اسفرت سماه؟«او ط هرمشلا لعف ( نكس" ”)و طرمش

 ادتبم(كلاذف) ىلعف نملاس(اذ_طو)وانبعل تعنلا عضوم ف هنار 1 ل ول نار

 ىفلأ عرات «لوعفمالءاذبلاب (ىلي ) وىفابب قاعتم (م-هنع)و ىفابلىفاالالوعذملاعضومف (نيهج ولاب) و
 باوج هريشوادتبملاو كا ذرب ءالومعمو ىتان ةلح وهيقرت:ساالوالا هلوعم لعافلا تئانو نينثال ىدعتملا

 ءافاابتنرتقاءالذإو ط ,رمشأ ا

 ىلعن نملاح (امءا) وهلا فاضمنيعلانوكس -وءاغلا متي (ىلعف) ولدبي قاعتم(مالنم) «(ل)»

 ادتيلربس (ىوقتك )وهيلا فاضم(ءاب) وواولا نملاح(لدب) هى أ لعاف ( داولا )و ضاملءف(ىأ)و
 ءاع ةبلعافلا ىلع عفر ءدومىفةراش امنا (اذ) و ضامل ف (اح) وءاح لعاق نم لاح (ابلاغ) وفوز

 ىوقتك كلذ ةوانم+ ااهنوك لاس ىلعف مالنممايل دي واول ىأتيبلارب دقتو كتعنوأ اذإن اب ف طع (لديلا)و

 لعاف (مال)و ضاملعف (ءاج) وهدعب ى الا ىلعف مالنملا 1 ا عضوم ف (سكعلاب)« ابلاغ ل دبلااذ_هءام

 ىدوكمالافالخ ىلعف مالنمالىلعف نملا (اةسو) و هيلا فاضم نيعلا نوكسوءاذلا مذنب .(ىلعفز وعاج
 داصلانوكسو فاعلا مب (ىوصق) وادتبم(توكو) اسوكعماذصو ىلع نوك هلا ىلعف مالءاع و ربدقتلاو
 ادم ارم ( ىنخعال) هل ورم (اردان) ومس ىلا صقانل ارد اةداض ا نمهملفاضم دمهم لا

 قباسال ناين( واونم) و نكست لعاف(قباسلا) و طرسنلا لعف( نكس )و طرس فرح (نا) دب( لصف )ب
 ,نمو)طرسلا لعف ىلءفوطعمىدوكملا لاق (الصتاو) واو لع فوطءمةرورضالر ص ةلاي(ان و) نكسيب قلعتم

 ىجهتن اةمنثتللاب رعوالد2افلأو ضرعردصم ض ورءلاوالصت | ىلع فواععم (ايرع)وانر 0

 | نم لاس هناب اسيل ىفامهباعدقر اسما ىلععأب و واونملاحلا عضومفهءلع امءاموالصأانوك,نأ 0 و

 تونلايدك ؤمرمألعف (نيلقا) ونيلقاللوألوعفم (وا اولا) و نيلتالت اثلوعفشم (ءامف)و# لءلقوهو ركن

 رثتسملا نملقا لعافنمةردقءلاحةمه#ملا نيغلارم هكن(اعدم) وط را ل

 || كاعءابواولانباقاف ضورعنمابرعوال_كادقوءانوواونمقبالا نكس نار دقتلاو وذ هةاهتموهبف
 نينئالدعتملوعفم مساوهوذش لءاف(ىطغم)و ضاملعف (ذشو) باقلادعب ءابلا ىف ءانلا اعدم ةوك

 هوعفمو

 انف نافل 1 دب
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 لوصوم مسا (ام) واثلا هلوعفم( ري_غ) وهيلعاشلا نعاني نلا ىلع وف صديفرتت سرعه لوالا هلوعفمو

 (راو) و فامع فرح (وا) ولدباب قاعتم(ءاينم)«امهإهلوعف.الءانبلاب(امنردق) هل وهيلايفاضم
 (مافلأ) كيرخل تعت لوعفمللءانبلاب (لصأ ) ةلدحوواووأ ءابل تعنلا عضومف (كي رحتب) وعاي ل «فواع#م
 فرح (نار#متذا ثعن(لمتم) ويلا فاضم(عتف ) ولدبابقلعتم(دعب) وأ لعف (لدبا) ولدب !لوعفم
 رسل عاف بان (ىلاتلا) وهيلعمدقتام ةلالدإف وذ هباودو طرمشلا لعفلوعف ال ءانبلاب (وح) طرسش

 اكرم ىلاتلا ناكنا لصتم ف دسعب نيذئاك لصؤمني رب نيكرهتمواووأ ءاينماغلأ ل دبأ و مالكسلارب دقت و

 موظعب ةرامعو نول رغما

 ديكو _.ةللةدئازامليق

 ةجربةفوصو .ةركس ليد

 ةجسروةفوصومريغل .ةدإ (فك )و ىلاتلاىلادوعيرت: ري مذ هيل ءافلا بئانوطرسثلا لعف لوعفمال ءانبلاب( نكس) وطرس فزح (تاو)
 نءلزم؟وهناهتملدب لأ (ىهو) هيلاري_غةفاضاب رورحت (ماللا)و هيلافاضم ( ري غ)و فكلوعفم (لالءا) وطرشلاباوج

 مهولاعوقو ىلع ةلالدلا | نا ىنعي هلحفىدوكملا لاقووأبام_ميف فطعلنالدرف اريمذداعأو ءايلاوواولا ىلعدئاعىباهاشلالاق ادت
 مالك ها لحارع هنم لأ لوف (فكي) و فن فرح(ال) وهل قام بي رقوهوةماك.لا مالا ىهداءافءايوأ اذاو ناك اذا ةماكلا مال
 غرفاناو ىضفاكلا (ريغ) وفك. قلعتم( نك اسب) وف كمت لعافلا نعةيابنلا ىل عوف ص (اهاالعاو) «لوعش ملل ىتبم عراضم

 ماك لقننم فرصا اب ةررادتس يزشتلا) وفا ع فوطعم (ءان) وفطءفرح ( وأ ) ويلا فاضم(فلأ )و نك نسا ثعأ

 داراوهبجرتوى رارلا | للااهلالعا فكيالةلجوءال تعتهريخو دي دش لاو دي دشنل ارم لوعفمالءانبلاب (ىلأ دق ]هلو فلاي قاعتم
 فيرعت تايب وهلاطبا || ان ولأماديدا_كنةدد ثمعاب ءاكعلا عبغنك اسباهاالعا فكمالءاملا اووا اولا ةماكساا مال او رب دقتلاو ىهو يح

 دنعد”ازلاو) لاق دئازلا || ذب (الءقو)ء يلا فاضمردصمنبونتلاونيعلاو ءاغلا هتف. (لعف) وعص لءاف(نيع) و ضاملعف (دوإ

 مل ىذلا وه نييوخلا || كعب وصنم ىحاصمي(اذ) وقالط اللهف فلالاو ردصملا لعق ىلع فولطعم ضاملعف نيعلارسكو ءاذلا
 ةيوقتلادر لالا هينا أ نم لاساذت ا ىطاشلا ل .رهاطو سيلا فاضمنيعلاوةزمهلا تفي( لعفأ ) و) نيعل ارو سكملا لعق نم لاما

 دئازلانأل(ديكوتلاو | ءىدلاك ناك لامهنكلل لعفو لعف نانث اامهنالل عفأ ىوذلوقي نأ مطانال كوالا ناكر لاف ث.حاغم لعفو لعف
 اكلمهملا وه مهدنع لأ هلوتك اناكفءردصمولعفام منا ثي> نمنرا ةمريغ هلمزالموهنمذوحخ ا مرخ“ الا ىلءراحامددح 5 نال ددحاولا

 ىزارلا مامالا هميهوت الأ ها دحاولاك امهلعح دخلا ادك-ىفاناك ام نيملاعل ب رلوسراناالوقن نوع رفات نو رهو ى مول ىلاعت

 مامالا نأ تلعدق تنأوأأ (ناو) يد غأ ىلع فوطءم(الو او ديغلاك كلذودرب دقت فوذعاد:ءاربحتةر ورضال فرصلاب (ديغاك )د. |

 هيجوتلاد) كلذ نم ىرب أ وهو ىطاثلالاق نبي لءافنيعلامضي(لعاشت) و طرشلا لعفرهظ ىنعج نابع راضه (نب» ل طرسش فرح
 ىزارلا مامذلل( روك نملا 8 8 ) لعتفانم) و ها لعفلا طظفا نمىساللعافتلا ظذل نال لءافت ىنعم نع 71 دق: فاضمفذس ىلع

 لسطاب هين الا ىف) أ تلسلغافو طرسشلا باوج(تملس) ولاه اراوفة طبت سمةسيلاحةلازهرم ( واو) وادتبم(نيعلاو) نيب |||

 تازامهددأ(نيرال اهمذ طيارلاو تاس لعاف نءاهلماعلة دك وهلاحل وع ذهال ءانبلاب(لعت مو) لجو نيعلا ىلا دوعي هيفرتتسمريمض |[

 تضفحاذاةيصاهفسالاامأل| د
 ةيلعافلا ىلع عفر ىفةراشا مسا (اذ) و قدق-اب قلعتم (نيفردل) و طرسش فرخ(ناورز «ريعذلاو واولا ||

 ةلجاو لعافوضاملعف (قحت- )و هلتعنوأ اذن اب ف طع مفرلاب(لالعالاز روس ءرسفي فوذ<لعفب ||

 هيءادتبالا غو سوادتبم(سكعو) عض لعاف بئان(لرأ) و طرسلا باو جلو ءفما الاب ( عتص) وةرسسفم ||

 ري (ق حد )و نيوجولادح أ قتل لع ىالسر دقت جل يلط السلس را عارب دس فوتتالا
 دة ى أ نزهل هنالعن دق ىلاعت هلوقكو هذال. لة تبث دق ىأ ىضاملا نعم فانه ع راضالاو ىطاشلالاق ادننملا |
 هل لوعفمللءانيلاب(ديزدة)ةلودزبقلعتمةيفراغاا ىلءبوصنم(هرخآ ) وهلا فاضم لوصوم مسا | (ام)وادتبم (نيعو) « قةحدت«سكعولوأ عصنيفرخ لالعالااذهققس !ناوشدبلارب دقت ها انلع |

 لعاذلاو لعفلا نم (مسالا صخرة لجو ديزي لعافلا نم ةيانلا ىلع مقر عضومافاضنآلوصوم مسا (ام) دام

 نوكأ ىدوك ارو +وبجاولءافةز مهلا متشب(املسانأ ) و ني عرب( بجاو) وةبناثلاا مة «لوعفملاو
دب زدتىذلا مسالا نيعوتيملازب دقتر نيع :ريخة لإ اوارخؤمأ دتبما_!طسي نآوامدةما اريشبجاو

 د قار 

 بلال تزد رت روم دجسوملاءابلاب(ب) وباقاي قاعتم(لبقو) د اهتمالس بحاوامسءالاصخش ىذلا ||

 لوعفم(انم+) ونه- ::الدعتم مأ لعف(بلقا) 2:
 0 ءرط (اذا) دلوالا هلوعفم(ن رونلا) دىاشإل

 لقت

 512 ا

 (اهفلأ 0 بحو



 ماهفُم الا نب 7 , ارق

 م-عو*) ريبالاو

 0 . الافامو(نولع ءاش

 تناك ولو فلالا ةئباث
 تفذل ةيماهف:_ءا

 فرح لو_:دلاهذلأ

 ناب بي ًاواملع ضال
 ةساهفتمالاا »ىف ذح

 ضنا اها علة داذا
 زون ىئادالىرثك أ
 ءاقب ا ىلعهيبنئالاهشابثا
 ضررعو هل «أ ىلءئذلا
 ةغل فاالا تامثا ناب
 مع رم نسكت ال داش

 سالا( وراهلع ليزعتلا

 ةجرضفخ نأ ) ىناثلا
 لاقذا نيسىأ (ذئنح
 ة.ماهفت_ساام نأ

 دعاوشلا ىلع( لكشم)
 3 ٌرضفخ ىأ ( هنال)

 سياذا(ةفاضاي وكم ال)
 ماهفتسس الاءامعأ ىف

 د_:ءىأالا فاضنام

 دنعمكو عسيجلا ةاحضا :

 (الد) جاجزلا قحاأ

114 
 3 ير يي يبي يي يي يي يي ي7ٌٌاال7ا7اا7ب7لالبلللتتلالااااا

 توذااىلادوعبامذ راتسماوءءاوصقان لعف(ثاك ) وزب رثك الادنعهياوعبوبهذم طرشلا ىنءم نوذم

 فاكيلا(نك )و هيلع مدقت ام ةلالدإ وزن اذا باو واوملاااذاةف اذاب رحمضوم لال +اوا هرم (اكسم) و

 ىف فاك ا [ملعة ثادلا٠ نس مد فو ذا تبرع هلوقمو لولاو هلز ةءاهدعب هل او صاكف وذ لوةاةراح
 ءامفاا راها ىلع طرشا باو>(اذدنا) )و طرشلا لهن ةثلثا |ءاثلار ةدحوملاءاملاب .(ثبزو طرت مسا افذللا

 ثولاب افاو ثيبلاون دقو فوذ اوعفموة ف ولاد وتلا نوف نم لدن هب رة فاالاورمأ لعفوهز د ةرورض

 الو هذبلاف 'كلرارسأ تب نم مالكا ىنعموىطاشلا لاقهذبن اف ثدنمكلوةك كل ذوءاب لقا مءاكس مناك اذا
 ها كريأ اب نمت قل اذارس 1 اان ذأ ئشلاتذ.:لاق + ولاق مهي دصت

 0 (لب ردثلا)ورمأ لعن (ىلقنا) د نك اسلتعن( مم )ةلجولقناقاعتم 0 اسا)« *(لصف)»

 قأنملعافما(تآ ( وهبلا فاضم(نبل) رب>حاص ىنعع ىذو ل ةذاب قاعتم ( ىذنم) ولقنالوعفمةكرإلا

 هلا فاضمءافلارم نك( (لعفؤوت 7 ىفرث:_لاريوذلا نملاح(نيع) وىذ|تعنىدوكلالاقونءال تع

 (نكي) دعجد ىف فرح (0) وذهب ردصمةبفرط (ام) « ناك كلذوورب دقت فوذعتادتبلرمخ (ناك )و
 ةذطاعواول (الو)ه بلا فاضم (بمتن) و يحن (لعف) و لعفلا ىلع دوعيهيفرغتسم هاو: موز عراضم لعف
 فوامعم (ضيباك )ونيلاضااالوىلاعت هلوقد> ىلع نااديكو:ل ف وطعم او فطاعلانيدةدئازالووأ ىنءع

 ءاثبلاب (دالع) ةلجودالءعبقلعتم(مالد)وضيبأ ىلع فوطعم(ىوهأ )و فطع فرح ( وأ ) و نكير مخ ىلع
 (لثمو)« مالا لتعمىوهأ لثموأ ضربا لثموا بهتت لعف هنوكمدعةدمتيبلارب دقتو ىوهأ تعن لوعذمال

 وأ اذىلعنابد ف طع (لالعالا) وةلئ امم ا ىنعمنماهضاسا لثعقاعتم(اذىف) وهلا فاضم (لعف) و مدق هربت
 || لوعفماو لعافلاو لعفلا نم (اعراضمىهاض) ةلجوسكتلاىدوك زوج ورحؤمادتبم (مسا) وهل تع
 مسولاومسالتعندعب تءنةلج اورخؤمادتمم(مسو) وم دةمرعخ (هيفو) هيءادتنالا غوسىذلاوهو مسالتعن

 هر لوعفمالءانلاب( ص )ل جوا دةمنيعلا جف رم اريسك (لعقمو) # لعفل اومسالانيدةةرافلا ةمالعلا

 ىلع قود ءرد_كتعنلا عض رم ىوأ لءافلان ءةراينلا ىلع عوفرملا مصفف ةريعذلانملاح(لاعشااك د

 لزاي مدقملوعفم( فلآ او' را كل ييتعا 7 ايمصت ع لعمورب دوتل اواهر ور<ثو فاك! !نيد فاذمر 50

 ىازلارسكو ةزههلا حف: (لزأ ازآ)و# لادذالا لحقوا (لاعفتس او)هيلافاضمةزههاارم 5 ,(لاعفالا) 7

 لوعفمةردرضال ارا و) ل تعنر , 1 اذإ نا. فطع (لالعالا)ولزاب قاعتمرورتو راج( اذا) ورمأ لعف

 ةع.ب رخعل ىلع فلالا طاقاباعاع فئوءاتلان ل (ضوعء) رسم لعن ىازلا مه*: (مزلا) ومزلاب مدقم

 ري-> (ضرع) لجو ضرعقرتتسا ا ريهكلا نءلاح(اردان) و ضرعب قاعتم(لّنلاب) وادم (اهفذحو)

 .ءاد_تالا ىلع عفرل < ىك مهالوصوم (امد) * ىطاشلاحإ سناهملعو ضرعاسع روسخلا ضعب راه ذا || س

 (فذدحنمؤ) را ارةةسسالا ىنعمن ءرورحلا فاي قاعتم (لهنلانم) وامةإ_صىدوكللالاق (لاعفالا) و

 (اشبأ) ونمغبقلعتم(هب) دادنبم(لوعفف) لفن نموه ذل نمىطاشلاةطسن فورةنلا نمىلءفرامعم
 قى ءافلا تاء دو هن نم ءاهلااههيدب طدارإ اوامن رين ةزمخو وهو لو عم مخ قدح ىنعع( نك ) زقاطملوعذم

 هنن5لوعفتلةءلاوفذملا نملاعنالتث ىذلاو تيبلار دودو طرمشلا م..ايهم شلل اوصوملا ادتيملار.

 || 01 دوام (نوسمو) شيلا فاش( عيسف) و وذ كلذو ور دعت فوذمن دتباربخ ( رحت ) « اضنأ
 ْ ردر# (داولا) فود هوعنموهيلا فاضمبحاص ى دج (ىذ) و ردن ل عاف( عيمصأ ) وضام لعق (ردنو)

 ' فاس روز ما رصقلاب( 1 وكلا و ىذا فودوأافدرب دقن ىلءر مشا قلعت :م(ىذفو )<: ه.لاىذةفاضاب

 ىذلعفلا عصا ردن .ىتيبلار دقتو فود <2هقاعتمو عومصتل ىلا دوي هبق رتدسم هل ءاقو ضاملءذ (رمثاز و

 فاضمرب دقت ىلع عت لوعفم(لوعفملاو) ورم لعف ( ع مك وز # معد عع رلاىذ ل عفلا ىف ميوصتلار تشاو واولا

 ىلع فوطعم مأ لعف (لاعأ | د ظفال ةدا رازطغمسلا قاسم( دعالدبل ]وعفملا ع نملاحلا مذ وما( و 2 نمزو

 لل لوا ل ا ا دكا 2 5

 0 ل

١ 
1 
1 
١ 

 اة يا



0 

 تيبلاو ل ذعَبَو فوذ_< طرسلاٍباوجو رت لوعفء(اذودالا) و طرمش ثلا ل_هقوهورملا مور عراذم لف

 داس ” مل ثاءللءأ وادعو اهاةعم مالا ىواو نيعلا مهذب لعف ىلع ىالثلعف نم هنوك لاح لوعفألا مه امو ١

 لوعفملا نم لال !ىلعبوصنم تءامصىنمج(اذ)و ءانح قاعتم (كاذك ) 4 ني-هحولانمدودالا

 ءاحلءان نيعلا اوءافلا رع ا )ل اوءقلا) وصامل -ءذةر ورمؤال ارمصقلاب( (اح) وهلا فاذم (نيه> د)و

 هن و لاح ىأ ل انين ملاح عاف مسان قاعتم ىطاشأ | لاقو ءادع قاع" ركل لاق (ىذن:)و
 تآلد“ < و ىطاش لاق اه-هتافتابواولا ن هلاح (مال) وهلا فا طم(و اولازو هأ سل ااذه نم

 فاطع قرح (وأ)وهبلافاضم(م-ج)و هأ عضوملااذهىف نعي ىأ نعبهبفلماءلا ار طم + مالنوكي

 ضامل-ءن (عاشو)# درفا تعنلا عضومفىد وكملالاق ضرعن ىنعي(نعن) و عج ىلءفواتعم(هرخ)و

 (ماين)ولوأ اد-تبم(وحتو) عاشب قاعتم وأم:نملاح (مْونَف) وهيلافاضء(من )وعاش لعءان( وت)و
 لؤالارب_هريدخو وهو ىناالارب _لوعغمالءانيلاب بست ىتعت( ىئ ؟)ةل-وتاثادتيم(هذوذشو) هلا ف اضم

 هذوذش قريمكل اامهندد طبارلاو

 ىطاشلا اوىدو؟ء١1لاقةرورمؤال اره ةلاب (اف) وهيلا فاضم(نيالا) وادم باص ىنعت(وذ)# (لدن)#

 قله_عبنأ ملعاالءادتبالا اوهونيالاوذ لماع ناك انوادتءمنيالاوذنا ىلعامهتاغتا عمنيللاوذ نءلاح

 لاديالاب)اهضفح نؤكب

 نال) زوكالو (كلذ نم
 ماهقتسالا معان م لديملا

 ةزه مترك تأ ن . هديال

 قاع اراعشا(ماهغتسالا

 لدينا ا ماهفتسالا ى ىعم

 ةروهلا ثصتخافا لصق

 باسبلا لصأ هنالئ الذ اهمحاصو لال !لماعفلاتزاوعلوقلا لع ىو ئاعااذهو ها لديأ امة لماعلا ىطاشلالات لالا

 دحاو قرح لءاهعذضو و ةرور حالو رسل قرت 510 رو نسحأ ناكل نيالا وذىل مادئاعلا ل دأري مد نمالاس ءالعجواوهفالحخ عيدصلاو

 مخ ا هل دوعأت لتعلن فود عع : قاعدم هناىدذءو ها لدباب قاعتمىدوكسملالاق (لاعتفاف) ولد.“ الناث لوعفم

 م افيكف (مق-مأ ||

 مدقمرع اخ ماهقتسا

 (ذدو) )لاعتفا فانئاكءاف هنوكلاحعان لدن د1 نيالاو ذهانرتحخا م ىلع 02 ةلاونيالاوذرمتلوعفمالءانملاب ( (الدبا)
 فاض( (زمسهلا) ودب قاعام م(ىذف) ولدبأ نمموهغلا لادا ىلا دوعي هيفرت "مري مذ هإ -افو ضام لذ
 لوعفم (اطو)و فال ةدارا ىلعوهلا فاضء() داكتئارو و كلذوورب دة:فوذادتءلرمخ( وع ) وهيل
 ى.مصضاملءذوهو هرج ( (در) وهيلافاضه( لسا رادتس را )1 ١ ودرب نا

 لاعتفاأو سأل _ءفدرتوك.تأز و<ولوالالوءذملاو هرلاعتفاان ىلع دئاع رثتسمريعذدرفو لوغعفملا
 هبلا فاضمةدحوملاءابلا خنب 'قيطمو) ها نيهجولا ىلءدرب قاءتم(رثا) وىاثلا هلوعفماطو لوالا هلوعفم
 ىدعد لدستلاو ةل٠هلالادلا (ثاذاة) وق ءطمفرحرب اءاط لاعتذالاءان درر دوتلاو' "فرد هيتوع'لاو

 (الاد) ونادا ىلءنانوطعمر كدا نمسم أ ىلءذ( ركداو )داز نم سمأ لعف ىازلاب( ددزاو) قبب قلعت :منيدلاذدخأ

 راصىنعم+_:هذ7 ىلع قبب ابوصنمتوكب تأ ل مدعو ىدوكلا هلاق لاعتفالاءان ىلادئاعلا ب لعاف نملاح
 ددزاوناداىفلاعتذالاءان ى قبر دوتلاو لاعتفالاءأن ىلا دوبعد همفرك" .سم هإعاقو ضام لعف فاقلا كل (قن)و

 الادركداو
 ىلع فوطع٠( ع راضم)و فطع فرح ( وأ) وهبلا فاضء(سأ) رفدعلاب مدعم اوعفم(اف)* .( لدخ)#
 هلاقاملعر لا فرح لو دإ ل دم ىنعيرسس ا: هفاكلاو عب راض وأ سهأ نم لاخلا عضو»ىف (دعوكن ء) و رمأ

 (كاذ) و ىطاش تأ نمر كاستل ىرسودر طا قابل (ةطعك فوز سلمت ىطاشلا 0
 كلذو دعو ل-:منمعراضموأ صأ ءاف فذ>١تدبلارب دقتواد تيل اري (درط ا)ةلجو فود هعبانو ادتبم
 فام ( زمه) وادتبم(فذ>و)ةر ورمذالا د-تيملا ىلع ىلع الا ري! لوهعم مدةدةدعلثمىفدرط !فذحلا
 ريخ (رقسا)ةل وت زولا ىلءةيلعلل فرص: هريغ هنالةحتذل ورح ةمالعو هيل ارمهةفاضاب رو رجب( لعفا) وهيلا
 فاذم(فمةم)و عراضم ىلع فوطعمةغبسصلا ىنعمةيذةيثاث (ىتشو) ركسأب قاعتم(عراضءف) وفذح
 المع ساب قلعتم هم(تالط ف)وادب لال عفوطعماهرسكب (ثتاط)و ادام 5 هلاشااءاظلا مفي (ثتاطن زوهعيلا

 00 ثاطو 0 1 ا

 ةروهلاو اددنم كنا

 لادا نوت ىلاىه

 مق سو فاع فرح
 ص3 «ءاع وطعم

 فكن مىلل_دفملدب

 ةره-م ترق كلذاو

 مق-توماهفّتالا

 مة وهماع فواطعم

 ماهقكم الاةزمهم ترد:

 امنم الد نوكت الف
 اهضفةنوك (الو)

1 



 ةجر توك نأ ىلع)
 فسوت الامن الا ةذص
 وأةبطرش تناك اذا
 الام لكو 6 .فاهق:سأ

 ةعص هن رك الفص هر

 ن 31 ال نأ تح وق

 ب و 2( (8هدز امل ةفص

 توك” نأ ىلع )اهضف

 فطع ىأ (اناد ةجر
 الام ن”الامىلع) ناس

 فضولالاملكو (فصرت
 فطع هيلع فطعنال

 دلع تارمشلاك ناس

 مامال ون 0 الا

 اللو-ةينأ ىزارلا
 ةرو-طىل_ءام تناك
 بارعالا لقت فرحلا
 َت رف اهدعبام ىلا هنم

 ترم د ىلع فرح اب
 لولا ىلع براذلاب

 جءالاوهولأ ةيعسأب

 نيدومملا نم ريثكو)
 نوى نيمدقتلا

 ا

 ثررقاىفال_ةئنرثو نرورب د- ةةلاواش أ ة.ضة:ال ف لالاو لع فطعاموادتبملا اري لو ءغمالءانملاب (ال)

 نررفاى هريسخنواد_ةبنرتو ىد كل الاقوترو رشا رينا ل اومعع هيلع فوطعملاو فواطممل نيب لصف
 ىأربلل!فوذاد: .هريثالا نرقونوككت أز و م : ورمخو ادب مالقنثرةونر راف لوقنمنرةورب دق: )او

 ساةيالفاعامملةنىأ فاقلاس وتفملانرقنع «لاحل اعضومىففةل القن نوكي ولمعتسا هناىتع ن رد كالذكو
 امأو لوقنم هلوةءالرارةةسالاب قاعئارو رحيوارام مةواذاربحلا نالفالوأ امر افنهبفو ها رهط أ لوالاو هلع
 هنا نعي نر-ةكلذكر لوةتالولوةنم هنا ىتعب كلذكت رقو لوقت نأ ىناثلا لاب ةالا ىلع بسا املا نالف امن ا

 لماذ ةأ اعاموس لق الالوقام ملمعتساى أ لوةد نأ ضمن ذلمع:سعثألذكر رمق ث.دحو لمع سم

 »«(ماعدالا)»

 رسكع مماللا ن وكسب(: ةلكف) ونياثمثعن (نيكرح)وميلا فاضم(نياثم)و مغدابمدةملوعفم(لوأ)*

 هءلعو نياثلايناثا" ءن نوكت نأ له :ءعو نيكر موس يل نسالسنو كال عانهاهتذو فاكلا

 لاق (ال)و يم لعف (مسغدا )و ها ريط ألؤالاو م_غداباةلتمنوكي نأ نأر وع رلاف مث ىدوك-ارصتقا
 ةصوص#*نازرالءرب اغمتلك ىف نيكرمنيلثملوأم غدأرب دقتلاو فوذ# هلع فوطه اوةفطاع ىدوكتملا

 فس لثك مغ دبا دقنلاو وذل ذبلوعفم (لاك-) قيهانالث وكت تأزو حو ازوالاءذهرا 0

 الموز حلا لعفلا فذدنالدوأ لوالاو هان هل" 5 سدل ىلاعت هلوةىفامتداب زك ةدث ازلتك هلوةف فاككااو

 عمجءاغلا فو ةلمهم ادا صاامضي (فقص) وهريغ نكمأ مااذاهلعمع رذقلا نسعالفةرورمضلاب صوصخن ة هانلا

 يسكب لذلةنيبل وتبادل ةبعصلادضو هو لولذ ع. ماللاوةمهقملا لاذلا مضي (لاذو) عهبلا فاضم ةفص

 3 (ببلو) فورعمبا.ثلانمعونةلكلا وتلك مجمل غفر فاكلار كي(لاكو) ىدوكسأا هلاقلاذلا
 نم لحرلا عنع ةيادلار دص ىلع د ثاماضدأ ببالاوبابلأ عسماوئن قيهتااقلا عزب ةردجزلا ءانلاو مازالا

 عجديدشتاا عمةلءهملا نسل اخ َخ ذو امني (س سعت الو) فغص ىلءةفوطعمةئالثلاوكلذريغاو 5 ةسالا

 هلبقامو رهو أ لعذ (صصخأك الو)هنع صخ اذاريخلا سج نموهسماذا ئه! سج نم لعاف مسأ س

 صصخ ا لوعفمةز هلا فذحواهابةداصاا ىلا ةز مهلا ةكرحلقنب(ىلا) وام مف ةدئازالو لثك< ا
 وهو هللاال اهلا اللوق نمرثك اذاني ماللا حتفو تحن تحتةانثملاءالان روكسوءاهلا منن( (لايهك الوز هنلافاضمو

 قوالاماللارسكو ةزههلا تأ (لاأ) فو ضامرعف (ذ#ثو) هل,قامىلءفولمعمجرحدب قل صام لعذ

 | ءاقلا رب (كذ) وللأ 1 ىلعف هرطعم(ه وعود :ئارترع ريت اذاءاةسلا لل لاعب ١ ضاملعف للأ اود قاعتم

 فوأ كفلةفصلا عضوم ف ىطاش لالاقو كلةب قاعتم ىدوك-لا لاف (لقنب) وذ 1 ءلعافلا ىلع عوفرم ردصم

 1 عم ىنعتعابلاو كفلاتعن نوكي نأ ىرالاو ها لهةنءاسلتمهنوك لاحوأ لّةنن سالتمىًّاهذم لاخلا عضوم

 ْ ىنبه( ل-عف) ولعن بن سا ل شذ كف هودنو لل افددور دعتل اود. .دسألءامل او لمشتا عع منوك تأزودعو

 | لوعفم والا ءايلارسك ( ىحو ) «كفىل ادوعب هيقرتتسم .لعافلابئانوذش ىلع فوطعملوبقلا نم لوعفمال
 | مغدانمرعأ لعف ديدشتلا عملادلا عتذب( مغداو) أ لعفدرالا فاكسلاممضب ( ككسفا) و كاكنفاب مدقم
 عزانتلانمال ىحمةداورب دق: 500 اوعفلللئامت ف وذحن هلوعفمو كاكسفا ىلع فوطعم لادلادب دشنب
 .(تود) و نيلماعلا ن ع اوخأة مهين ع زانتملانوكي نأ مظنلااذهىفط رمش مطانلا تالىدوكم الاقالدت مدقتملاف

 رذ>ردصم ةمدعملا لاذإاوةلمهملا ءاحخ اخفي( رذح )و لعفلابامجاعلولدملا ماعدالاوك ذل !نملاملا عضومفف

 ( ىلع ”)ورخؤمأ دم (وكن )و مدةمربخ (لاذك ) وهبل!تودقفاضاب رو رش فوحلا ىنعتحرشد حرفكرذع

 قلعتم (نءاش) و فوذ_ ىلع“ هن راحا د بم لوصوم مسا (امو# ىلتتن ىلع فوطعم ( رثمساو) هيلا قاضم

 ادتيمةقاولاا مرمي: لوعفما] ءانملاب (ريصتقن دب لق ) ةلجوامهإ_صلوعقمللءانب ءلاي , (ىدشا) لجو ىدشأب

 لعافلا نع بئانلا توك تأز وح و رصتقيب قا ثم هلعاف مس ملىذاالوعم ا عضوم ف ىدوكملالاف(هف)و

 رصاقيب قاعتم (انىلع)و ها قب رورحلانيهجولا ىلع لوصو لاو ةلصلا نيد طبارلا يمض  اوام ىلءادئاعاريمش

 ' عنيناك)و :
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 ءنسولاءابلا هر اميل علام 2( ربعاا)و عوف مم عراضءلءفاهدي دشتو ةيناتكقل اء لا خف: (نيبتك)و

 كذرأء فو !فوذد< هوعؤمو ع أل _هفىدوك-الاقءافلا مضي (كفو* ن نيم" 7لعاف ةريععسج

 امماءدالا ىلع وأ هل فمغدملا لعدن اعرتت سم ربعك هنو ل 0 مايضامالعفك فن روك تألم ع + وماعدالا

 هناىلءمذرعضوم ىف (هيف) و هدعباسمف هلع هيعادشنالاغ اوسوأ دتيم (مةدم) رعب قاعتم (ثدح) ومدقت

 ( ره2؟) ولف. ناعتم( هنوك- ا)وثيحاهلا فاضمّرإلاو ادتيااريخ ( نكس و مغدع هلعاف مسن ملاملو عقم

 عفرلاوثدح بار ءاةدابز عم ها نوكلابب خب صن عشومف(نرثذا) ميلا فام( عفرلا) د ونرثقاي قاعتم

 فوذ- ل 1كلذإل اوةملعافلاو لعفلا نم(تال>) هلجوفوذ<لوقا فاضمفوذ# ادةماربخ( وكن) ود“

 ةهل-صل اوعفملاو لعافلاو لعفلا نم (هتلل-) هل حوت العةملو ءفملا ىلع بصأ عضومفل وص ومما (ام) و

 (هيسشو) مدعمري خ(م هءزح و ) هتلل-ىذلاتال> كلوذ ةوك كلذو ر د_ةتلاوهتالدع نمءاهلا املا داعلاوأم

 (ريع) وفقولا مزملاه.يدارملاو رمذملاماةمرهاظلاةماقانممءلا فاضم (مزطلا) وز ىلع فواععم

 لوأ اذهوههشو مزح ف عو ويتمري © لصالاو ريرخت ثعن عسبت ىععلوعطمللءانبلاب ( ىق) ةلج و رخو مأ دم هدم

 ىلع ىلةلارمإت | لودعم مدعتو ه هكا ؛ ءادتالاغّوسممدعل ب قلعتم مزح فو ريب تربت ىف لعح نم

 ءائملاب , (مرتلا) هل-> ول _هفأ نملاح(بمجتلا )هيلا فاضمنيعلا 0 : (لعفأ) وأدتبم( كفو «ادتيملا

 ف) ادام اوعفم(اضنأ) ومزتلا عاف بئان( ماغدالا) ولوءفمال بم ض ام لعف (مْرملا او) ك فرب لوعفملا
 تنعي قاعتم (هعمدع) وعاد: الا ىلععف ةرل<قلودوم م٠! (امو)*م رثلاب قلعتم مالملا مضوءاهلا فب ) مله

 وهلعافل اولاقمث تاغالا مصقأ ا ءلاهيق مزتل امدح ًاوهو لوعفمال بم طاش !١لاق (تينع)و

 اهم ىنتع أ انأف لعافللا نيم تلعف تزو ىلعك: - ا تدنع رع !ضعبن ءىكحو ىلانع هلصأوة حال اوأرمالا

 رورلاريمذ اهل ادئاعلاواموإصهعمح تونعة لجو ةعئاسم هيف لوعفملل وانس مزلب وىدوكلالوةاذهىلعذ

 هعمدتاف ءاهلا نم هلعلو هن نمءاهلا نملاحى دوكسملا لاق (امافن) وأ دتيمتعقاولا مربح ( لك دق) هاو عمت
 مالوم ريسعت وكلا ناايهدحا نيهحولمتع ىطاشلالاقو ءابلابر و رعتءاهتدبلا ازهىفسلذا

 نوكأ ىاثلاو هم_ظن لكن ةهمالكرب د_ةّوسأرلا س ش ىأ ايدش سأرلا ل«:شاوىلاعن هلوقك لعافلا
 ةلوصوم ىهوام ىلع دئاعلك ىف رث:ملاريعضلاف نيسودولا ىلعواماظن هنوك لاح لكى أ لكريسعذ نمالاح
 نمهتمالسلىدوكملا هلاقاكءاهلانمالاس هإعجنمىلوأ اذهو ها هزح راف عدوملا لمعلا ىلع ةعقاو
 عامسلاىلعفوةومالا- رد_ىملاعوقوتالازيمنوك تأ ىوالا مث ينجآ اانا

 مكن (لجىلء) و روهجلادنع

 ىنعء(لمتما) هإجو ها تاههملا ل اسما ماقعم ىل 0 ىطاشلا

 قلعتم (ةيفاكملانم) وامان ىلادوعن هفرتتسريذءافو ضامل ف( ىصحأ) «املظن تعنىوتحا

 هر رد_مماموةرام فاك 15 واهل: ]تاث تعنهدعبامو ىدحلأ ةل جو ىمحأ ل اوعفم (هصالخنا) وىدحاب

 ىغب قا عتم/ةصاص الد دوئضتقالوعفم( ىغ) وامل -( ىضتقا )هلو
 ةصاصتريسغب ىنغمئاضتقاك ةيفاكملا نم ةسصالخلا امص تام هلا لئاسملا ل ىلع المت ماما لك دق
 ندد عامل اود ل تا رب ةواقنلاو ا وبث اوشا! نعصاة<وهنمافصامئُل اةصالخو

 لعافنهلاح (اءلصم) ولوعغمو ل عاقو لءفاهدءبامو ىبط الا هلاقاك ةب ةسيسألءافلا (هللا دج اة ) د ىنغلا

 ىدوكملا وىطاشلالاق (ىنريبخ) واءلصعقلعتم( دمت ىلع) وةيططتاردص قص هنف مالكلاق.ةتودجأ

 فد رعتلا فهلعفوطوملاةمذ ومدن .ذ طرتشي نادبلافطعنال نادبفطعنوكبالو ىطاشلاداز دمت نمل دب
 فرعملا عسجلا عضوم: هركشلاد رذملا الا عضو نكمل ءاب | ءايدنالار بي ىنريدت ىنعمو : كس ريسخو ريكشتلاو

 عج(رفلا) ودجت ىلع فوطعم( هل .آو) ينل تعنلا عضوم فلو غم ءانبلاب (السرأ) اجو ها اواضتخا,

 3 5 هةكل لاف اضمة مجم عج (تا هولا )و لتشاب قاعتم مظعم ىنعع م

 هعمدع تينعىذلاو نيد, ءلار دعتو

 (هعسصو) 4 0 ان تعنرأب عسدج (هرربلا)و هل التاثتعنعرك د : < (ماركسلا)و هل“ اللوأ تعنر أ

 ( بالطلاننرق - 19)

 هنوكل (هلد دئازلا
 صرغلءنىلا هيلصوتن

 م ذاكلا نيسدقا م

 مهضعل و) هنشديزتو
 هرال (ادكؤم هيودحل

 ىنعم مالكسلا ىطعي
 ةنوقتلاودكأتلا

 مبسم
 هرايتعا مدع ى هن اغاال

 هب :دئافلالو_ص> ىف
 نك

 ىف ةريسخالا ةرابعلا

 هنال بجاوليزنستلا
 نمناهذالاىلاردامت»

 مالكو ل طابلاوغلا
 فو) الذ نعمزئم هللا

 هرك ذىذلا(ردقلا اذه

 نمل ةهبافك ( فذصملا

 لصأ لمأتتلا تاف(هلمأت



|] 

 رو#+او4ب وبيس بهذ ىلع ساما ىلع هلعمع سياو باص عج مساوهو ىطاشلا لاق هلآ ىلءفوامعم

 8 ا) وهبصل تعنرانملا ىنعي بذقنم عج ةمهتملا ءامللا تشب (نيبختاملا)و ها بكرو بك ارهإ؟هو
 لقنو يىرهوجلا هلاقهنلا راندا كلوق نمردصملا م. ١ةبنعلاتزو ىلع تحتذانثلاءابلا عتذو ةمعملاءاطنارسك
 فسوب رد لا نالني,ةتنمللاةمننوكي ىدبب زلالافام ىلعفلاق م ردصمهناب حرص هناىدبب لانك ىدوكملا
 هقلحت نمل ةريحت لوم عهللا ىل_هدمت مهلوقك درا نعهي رابخنالاءاسدقو عومج او ىثااودرفملا هب
 ءانملا فبانه طيسضخا نأ ل هكو ردم مساهنالقن نادعب ىطاشلالاقو ها نيكسنلاب اضنأهللاذ 4

 1 1 ىلعتنر ربل مالءاو ها : رز ريع موقءارغلا كح دةف يحن عمجلا ىلع
 ني برهنتد+اورصتخللا اذه ىفءعجسات درا امرخ ا اذ هو »+ ىدوكمال اهالدش ني.ذنمالال
 3 مم ١ #0 7 نكترسعلاو عباسلا كرابباانينثالا موله:مغارفلاقذاوو «(فاؤما لاق)»# ارد لع !ناضم وره ٠من ل 71 ..ا ا 0

 : 4 0 داس أ نمو (اضاهفلوملاه)* ةثامغامو نينا كو تس ةخدس هةمرحو
 ا ضارعانم ىلءاموىلاعتهنلاد_:ءالو.ةمنوكينأ تو رفرولفاةالضل نْذْؤملاناذأ كلذ نراق
 مهضعب لاق 5قافود عب ىلاعت هنناءاش نأ لومقلاب هنوقلن سن ىا.س لاح ىف هنع

 بهذاماذافاثيحتوامؤا وب ىتفلا لضفر كذب ىتفلا ىرت

 لمأتلا 1عتس كا ذا
 اك بالا مدي

 5 ثدح ا ا

 ةداس اهلمأتع تق

 دس ىلءملسو هنناىإصو ناهولا كلا اهتناانا دهن ؟الو ىدتمناام امو بارعالااذ_هلاناده ىذلاهتادجلاو ليي_سيىلا ىداهلاو
 1 (همركوهنعتاري-كلا
 ب ام امونىلا نئاذامالسوةالص ناميالا ةداسلا هل 1 ىلعو ناندالا 0
 0 ٠ ع مج م طا للا ا لالا كفالات ل دل لاو 2ك لظلم كش قلل | لال قو لاس

 0 *(ىوارهغلاىرهزلا رت هميضعم دي ىواسملا نارفغ ىحار لوك )* 0 ىلا هبادهلاو

 قاولامأ وسفنلاز زع كتمدحنف اولذيو تادا.ءاا فد !تاماق كل اوبصن موق مالعأ تعف رمهألا كدمدع 0 هركذ هنع ريما

 غيزلالهال ضفاخناو ءاضبلاة عتاب نم ىت الادمان ديس ىلعميلتلاوةالصلا كلأ سو تاوهشلا كبح | لاقثبح ناكل لأ
 ةيغلالابرعميظ م..طىلاعت دمع متدقف دعبامأ هادهلاةئالاهياصأو هاخنلاةنمفس هل ؟ىلعو ءاقشلاو || قيفوتلاد سا هللانمو
 .نيرةمالعلا نياءاكءلاءالذفلا ةدعو نيةةلاةئاهطنو هلا بارعالاةعانصىلع بالطلا نب ركىعسملا موةأىلا هباد_هلاو

 هررغةتيشو و هررط تادت دقوهاضر راد هإ-ًاوهّنلاهجرىرهزالادلاخ شلا ديل اولاىنأ ندا متفنهمركو نكي نط
 ماشهنباةمالعال بارعالادءاوق ىلا ىالطلا ل صوم ىعسملاروكذملا فلؤاا حرش ىلصو هنأدتبااع هناك
 كال: نم زاحو بغارلا هانّدام قدط ءاف ىرابلازب زعلاةجر هياع ىراصتالا ىلعو دمحان ديس ىلع هللا
 ةسورحمارمصع ةينهلاةعبطملاب كلذو بلاط لك ءاملعلل لهؤد ام ةعانصلا دجلاو نيعجأ همدصو هلآ
 +  رهزالا عماخلانم ابرق ريدر لارج ى نك / وع هنمحمل نيملاعلاب رهن

 فايلاد_جأ ريدقلا هير وفعل رقتفملا ةرادا ريثملا

 رهف كالذو ريصقتلاو زمملا ىذ يللا

 نر
 ةالصلا لخفأ اهحاص ىلع

 هيهقلا قر

 يا

 | مع ةنس ةحلاىذ



 ب (بارعالاةعانصف بالطلاب رباك تسر هف)»#

 هنمفل أ تءامومالكلا

 ىيلاوب ردملا

 ةفرعملاوةركتلا
١ 

 و

| 
7 
12 1 
 في رعتلاةادابفرعملا عا
 ءادتالا حرم

 اهتاوأوناك حم
 سلبت اهشملاناوتالوالوامىف لصق" م.
 ةئراقملالاعفأ ع

 اهماوخأوتا 6

 ساحل ىنل ىئلاال

 اهتاوخأو نط
 ىرآوملعأ

 لعافلا

 لعافلا نع ئانلا

 لوطا علما ل

 هموُزلو لعفلا ىدعت

 لمعلا ق عزانتلا

 قاطلالودغملا

 هللوعفاا
 ه.فلوعقأا
 هعملودشملا
 ءانئسالا

 ةراشالامسا
 ليصل

 ملك-تملاءايىلافاخملا
 رددلا لاما

 لعافلامسا لامعا

 رداصااًةْشا

 تاف_هلاونيلوعاللاونيلعالا ءام«أةنبأ

 امد

 ةفص

 لعافلاس.ابة هش اة فصلا : 1

 ا
 امها رح امو شيول 7
 لضفتلالعفأ 7م

 تعنلا بو

 دكوتلا ما

 تانبلافطع ري
 قع

 لدبلا مب
 ءادنلا مه

 حلاممضلا ىذ عبأن لصف ه١

 ماكتللاءايىلا فاض اىدانملا وع
 ءادنلا ةمزال ءامعسأ 0س

 ةئاغتشالا وس
 « ةيدنلا وس

 مخرتلا 46

 صاصتخالا 6

 ءارغالاو رثذحتلا وب

 تاوصالاولاعفالاءام-أ# هب

 ديكوتلاابوف 4
 فيمءندالام |٠.ه

 لعفلابارعا ٠4

 مر !لماوع ٠
 وللكذ
 امولوالولوامأ ٠

 ماللاو فلالاوىذلاب رايخالا || .8

 ددعلا ]١[

 اذكونناكوك ١١
 ةهباكجلا ع

 تنااثلا + ١

 دود مل اور وصقملا 7
 اهوعجو دود-هملاو روصةملاة مشت ةضك |[

 7 دمعت

 ريسكتلاعج |



 ف
 ا ا ا ااا الا م1007“

 هوك هناك

 لا ىلءفمالنملصف | ريغصتلا | عم

 ملا سل نأ ل صذ 0 1 تستلا ليكم

 اوس الارق 0
 ملاضدن و ا42 ةلامالا رس

 ا ا + فد ريهتلا | مسي

 ماعدالا | ع لادبالا موب

 «(تعرو
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